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АЙЗЕНГАВЕР ГАРАЩУЄ КРАЇНАМ ШВД. АМЕРИКИ 2 Е Ш й К і 8 Ш Ш й 
КОЛЕКТИВНУ АКЦІЮ НА ВИПАДОК КОМУНІОТЧ-ВИДАВНИЧ''АДМ,ЖСТРАЦ,ЙН, СПРАВИ 

HGI ІНВАЗІЇ, НАСИЛЬаВА АБО ПІДРИВНИХ ДІЙ 
Ріо д е л$анейро, Бразилія. 

— Після відвідин новобудова-1 
ної бразилійської столнці 
Бразилія; ` тірез. Айзенгавер 
прибув у- середу дня 24-го 
лютого д о Р іо д е Жанейро, д е 
його зустрі'чали незвичайно 
тепло й ентузіястнчно сто ти-
сячні маси населення. Прнй-
ияття пряготоване президен-
тові Айзенгаверові, як репре-
зентантові З Д А , було на ба-
гато тепліше і пишніше, як 
вітання португальського пре-
зндента гей. Фраисіска Гігі-
ніо Кравейро Льопеза в 1957 
р. у Р іо 'де Жанейро, біль-
шість населення якого твор-
ять португ'альці. Так ж е само 
ентузіястнчно — безупннни-
ми оплесками і вставанням із 
місця — вітав президента Ай-
зенгавера бразялійськнй Кон-
г р е с Під' "ѓас урочистої сесії 
цього Конгресу през. Айзен-
гавер виголосив промову, в 
якій він накреслив напрямні 
і цілі політики З'сдинених 
Д е р ж а в Америки у відношен-
ні д о країн південної Амери-
ки. Натякаючи на останні по-
ді ї на Кубѓ," зокрема на відві-
дини Мікояна і його дом'ову з 
Фіделем Кастром, але не назн-
ваючн їх безпосередньо, през. 
Айзенгавер ствердив, щ о ко-
ж е н нарід і кожна країна мас 
повну свободу у допущенні д о 
себе комунізму Й у пркйнят-
ті комуністичної системи. А л е 
водночас із цим президент ви-
разно і з підкресленням пере-
стеріг чужі комуністичні си-
ли перед иакидуваиням без-
просвітньої тиранії країнам 
Південно! Америки. Промова 
Президента'`була звернена д о 
всіх урядів Ѓ н а р о д і в д е р ж а в 
Західоьої .?Тдоьнреря, щ о з 
них усі стоять сьогодні — за 
його ж словами — перед аль-
тернатнвою тиранії або свобо-
ди, тоталітаризму або демо-
кратії. Кожен із тих народів 
й урядів мав повне право ви-
бирати ту систему, яка йому 
подобається і З'сдннені Д е р ` 
жавн могтимуть 'тільки спів-
чўвати з тією чи іншою кра-
їною, якщо вона вибере' собі 
тоталітарну' систему тиранії. 
Право д о вибору, як заявив 
у своїй промові през. Айзеи-
галер, с основним принципом 
американського способу жнт-
тя і дії. Але ж З Д А тракту-
ватимуть як встрявання у 
внутрішні справи південно-а-
мернканських народів й уря-
дів кожне постороннс нама-
гання накинути їм шляхом ін-
вазії, насильства або підрив-
них д і й . ч у ж у для шіх систс-

УНС БУЛИ ПРЕДМЕТОМ ЧЕРГОВИХ НА 
РАД ЙОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО КОМІТЕТУ 
Д ж е р з і Ситі. - Головний 

Екзекутивний Комітет Укра-
`нського Народного Союзу під 

му або заперечити їм основне 
право свобідного вибору. За-
безпечення гарантованого ин-
ру і добробуту населення в 
мирі і свободі, визначив през. 
Айзенгавер як основне і спі-
льне завдання обидвох д р у ж -
ніх країн і З'сдинених Д е р -
жав Америки і Бразилії. На-
в'язуючи д о слів през. АЉ‡ 
зенгавера,. пі^задент.,..Бііа,ли-. 
лїї Ж у с с е л і н о КубічЄк ствер-
див, щ о основною ліиісю за-
кордонної політики Бразилії 
с т е ж принцип невстрявання. 
Промову Айзенгавера комен-
тують у політичних колах як 
заяву, що З Д А визнають пра-
во Куби, Гватемалі чи будь-я-
кої іншої південно-амернкан-
ської країни обирати собі ко-
муністичну систему, але ж 
започаткують колективну ак-
цію на випадок, якщо б ко-
мунізм намагався накинути 
свою систему насильно тій чи 
іншій , країні Південної Аме-
рикн. Наприкінці свосї про- ; 
мови ствердив през. Айзенга-
вер, що З Д А готові прнсдна-
тнся. д о кожної програми і 
кожної акції, яка матиме на 
меті господарський розвиток 
і добробут країн Південної А-
мерики і стабілізацію миру в 
Західній Гемісфері. 

Сен. Рассел заповідає боротьбу проти 
законопроекту про громадянські права 

Вашингтон. — Сенатор-де-
мократ i s Джорджі ї , провід-
иик південних демократів, Ри-
чард Б. Расселл заявив, що 
він буде поборювати законо-
проскт про громадянські пра-
ва всіма папляментарними об-
струкційнкмв` засобами, і не 
дозволить, щ о б у приспішено-
му темпі Сейат міг діяти при 
ухвалюванні'цього законопро-
скту. Сен. расселл с здібним 
парляментарнстом і він зможе 
при допомозі південних сена-

торів-демократів ' о пізнювати 
дебати Сенату тим способом, 
що ставитиме різні поправки 
до законопроекту, над якими 
треба буде голосувати, а чнс-
ленні південні сенатори бу-
дуть зголошуватися до слова 
та довгими промовами не до-
пускати до того, щоб Сенат 
вже в найближчому часі при-
йняв законопроект про охоро-
ну промадянських прав кольо-
рового населення, головинм 
чином запевнив йому право 
голосування у виборах. 

^ а , -
В АМЕРИЦІ 

Ш Президент ААземгавер вже 
4-ий раз бачиться з бразилійсь-
ким президентом Жусселіном 
КубічекоМ. Перший раз він ба-
чився з ним в 1946 році, коли 
а Ріо де Жанейро вітали Айзем-
гавера як-`воСВного героя, а д.р 
Кубічек був тоді конгресменом. 
Другий раз `в 1956 році на Фло-
риді. куди д .р Кубічек приїздив 
перед вибором на президента, а 
третій раз 8 W56 році в Панамі 
на Пан-Амервканській Конфе-
ренЩІ Президентів амеріасансь-
ких держав.'`- ' 

ф 88-го лютого кадети Війсь-
ісової Лќадомѓ! у Вест Пойнті. 
Н. П., жертвували кров на цілі 
Американського Ч е р в о н о г о 
Хреста, який роздасП туди, де 
виникає негайна потреба. Чср-
воннй Хреет закликає здорових 
людей жертвувати свою кров, а 
адресу цієї добродійної устаяо-
вн можна знайти в телефоніч-
ній книжці. ' 

19-го березня ц. р. 71 річний 

мі в Каліфорнії на католнцько-
го священика. Він був лікарем 
35 років і в 61-му році життя 
повернувся іга католицизм, а 4 
роки тому вступив ДО ТСОЛ'МІ'І 
ної семінарії. 

ф Департамент торгівлі пові 
ломив, що дозволив вдюдатн СС 
СР повне обладннння фабрики 
текстильних виробів за 17 міль 
йонів дслярів. В 1959 до кому-
ністнчних держав продано това-
рів за 55.859,500 доларів, а п 
1958 тільки .та $33.868 000 

в Міністерство закордонних 
справ в Ріо де Жанейро, пові-
домнло, що на бенкет в пошану 
президента Айзенгавера заќў-
пило 1.200 фазанів. 1,540 фунтів 
індичини. 1,540 фунтів волови-
ни, 660 фунтів креветок. 440 
фунтів риби, 132 фунти каиа-
ділського лосося, ПО фунтів ка-
в'яру (ікри). 880 фунтів масла, 
200 фунтів олнвн. 300 літрів 
сметани. На обіді було 250 гос-
тей, а на прийиятті 3.500 гостей. 
Обслуговувало 460 кельнерів, 

70 ку-

проводом його голов н о г о 
предсідника Дмитра Галичн-
на та в складі: Йосип Лисо-
гір і Авна Герман — заступ-
днкя головвого предсідника, 
Ярослав Падох - - головний 
секретар і Роман Слободян — 
головний касир, відбув мину-
лої середи, 24-го лютого, в 
приміщеннях Головної Кан-
целлрії УНС свої черѓеві на-
ради, на яких розглянено та` 
аиріщено цілий ряд організа-
цінних, фінансових, культур-
ннх, видавничих, адміністра-
дінннх та громадських проб-
лем. В організаційних справах 
найбільше уваги від д а н о 
справі нової членської кампа-
нії. що була проголошена пе-
рсд місяцем з мстою збільшп-
ти кількість членства УНСо-
юзу до 75.000 до кінця черв-
ня ц. р. В рямках організа-
ційних справ розглянено по-
дробнці схваленої вже рані-
ше постанови відбути в днях 
від 11 до 17-го червня на Со-
юзівці спеціяльннй організа-
ційний курс секретарів Відді-
лів та організаторів УНС. 
Зголбшення на цей курс, що 
відбудеться на кошт УНСою-
зу з тим, що учасники самі 
покриють собі кошти подоро-
жі, треба надсилати до Голов-
ної Канцелярії найпізніше до 
15-го травня. Окремо обгово-
рено справу найближчих річ-
них нарад Головного Уряду 
УНС, що цього року відбу-
дуться, вперше в історії УНС, 
в Торонті в Канаді, в тижні, 

понад 5,000 миль із Флориди сильнішою американською $$у ЩР почииастьси Іб -го травня 
Іиия на AT" `кетою, в и щ а я ќ JTO'поверховий та будуть попереджені в не-

Презндент Айзенгавер, стоячи в авті разом із бразнлійськнм президентом Кубічеком відпо-
аідас на ентузіястичие привітання стотисячних мас бразнлійців, з ібраних на урочисто 

прибраних вулицях і п л о т а х Ріо де Жанейро. ' 

ЛЕТУНСТВО З УСПІХОМ ВИПУСТИЛО 
ДАЛЕКОСЯЖНУ РАКЕТУ „ТИТАН". 

Ксйп Каи8верал, Флорида, миль, тепер вона зробила 
Летунство 24-го лютого пові- і 5,000 миль, але її спромож 
домило про внпуцення а пов-
ним успіхом далекосяжної ра-
кети „Титан", яка пролетіла 

д о острояа Вознесіиия 
лантику. Дві годнян і 12 мі-
нут після випущення цісї ра-
кстн вдалося кораблеві вило-
вити з води кабінку ракети, в 
якій є приладдя д о дослідів 
космічних просторів, а коли б 
з цісю ракетою летіла люди-
на. то вона сиділа б в цій ќа-
бінці. — Це вже друга вда-
ла проба з ракетою „Титан", 
але першого разу її випускали 
на віддаль тільки двох тисяч 

ність с ще більша, бо „Титан" 
з м о ж е летіти на віддаль 9,000 
миль. Ракета „Титан" с няй-

будннок, складається з двох 
'`частин, які важать 380.000 
фунтів. Кабіна її мусіла ви 
тримати гаряч 12,000 ступнів 
Фаренганта, коли відорвалася 
на парашуті від ракети і збли-
жалася д о океану. „Титан" і 
„Атлас" — це дві найсильні-
ші далекосяжні ракети З Д А 
— вони призначені ил збалян" 
суваннл совстського успіху в 
ділянці ракет. 

ЗДА привезли з Японії товарів 
за $1,028,687,000 

Вашингтон. — Департа- ' зменшили були вивіз деяких 
мент торгівлі повідомляє, що 
американський імпорт в 1959 
році з Японії ввносив дол. : 
1,028,687,000 а в 1958 році ті-
льки 666,426,000 долярів. Це 
вперше після війни імпорт 
становив більше як один бі-
льйов долярів. Під час війни 
З Д А зовсім не торгували з Я-
понісю, а в 1950 році імпорт 
становив тільки $182,062,000. 
В 1959 році японський екс-
порт д о З Д А міг бути ще 
більший, але самі японці 155.061.000 долярів. 

товарів. З Д А вивезли до Я-
понії в 1959 році товарів за 
$932.310.000; в 1958 році за 
$833,625.000, а в 1957 році за 
$1.233,971.000. Японський ек-
спорт д о З Д А в минулому ро-
ці збільшився внаслідок страй 
ќу сталеварів, бо треба Оулр 
привезти сталі за $83,431.000, 
і інших товарів залежних від 
продукції сталі за $34,676,000. 
Японія продала д о З Д А елек-
тричної машинерії за, $73,964,-
000 і частин до апаратів за 

Спрег критикує Айзенгавера і вимагає 
більше фондів на зброєння 

Вашингтон. — Колишній'датки на оборону країни 
голова Президентового Комі-
тету для справ оборони бо-
стонськлй банкір Роберт 'С. 
Спрсґ, з ізнаючн в сенатській 
підкомісії, твердив, що совст-
:ька військова загроза для 3 -

Д А с далеко більша, як про 
це говорить президент Анзсн-
гавср. На думку Спрега обо-
ронна програма З Д А с недос-
гнтня, і З Д А не могли б внй-
пі ціло 3 можливої війни, то-
чу конче треба збільшити ви-і вати. 

Він 
каже, що особи, які рішають 
про оборону, не завжди ма 
ють під рукою псі факти, що 
відносяться до цісї справи, я 
деколи мають „фальшиві фа-
кти". Спреґ був містоголовою 
т. зв. комісії Гентера. яка 
досліджувала справу обороні' 
З Д А і ствердила в 1957 році 
що ця справа представлялася 
тоді зле. Рішення комісії с се-
креѓні, бо президент Айзенга-
вср відмовився їх опубліку' 

сових справах прийнято і за-
тверджено пороблені впро-
довж останніх двох місяців ін-
псстиції нових фондів УНС, г 
яких 156.000 долярів інвесто-
вано в ѓіпотечних (моргеджо-
вих) позичках членам УНС 
та $35,000 в бондах. Ба гак 
уваги віддано справам для до 
бра і користей членства ЎТі 
Союзу, в цьому обмірковані 
можливість заходів для пс 
легшення вимог щодо лікар 
ських оглядин нових членів 
як і заходи для досягненні 
дозволу стейтових асекурацій 
них департаментів на деякі 
зменшення вже і тепер низь 
ких вкладок від забезпеченні 
на суми, вищі від 5,000 до 
лярів. Під час нарад, в яких 
взяв участь також гол. редак-
тор А. Дратви, розглянено ці-
лий ряд культурних і зоќре-
ма видавничих проблем та рі-
шено відбути в найближчому 
часі окремі річні наради Ку-
льтурвої Комісії УНСоюзу. 
Розглянено та вирішено ряд 
справ, зв'язаних з публікаці-
ямв УНСоюзу. зокрема анг-
ломовного „Українського Ти-
жневнка". На закінчення та 
в приязності ряду відомих 
довколишніх діячів УНСоюзу. 
завершено попередню ювілей-
ну організаційну кампанію 
УНСоюзу признанням та ви-
льосованиям деяких надзви-
чайних нагород для найбільш 
успішних учасників тієї кам-
панії. Одна нагорода в сумі 
100 долярів припала й одному 
із приєднаних під час тісї кам-
паиП новому членові. Подро-

В ІТАЛІЇ УРЯД СЕНІ 
ПОДАВСЯ ДО ДИМЮИ 

Рим. — Прем'єр Антоніоі лів на всіх 596. Центро-правнй 
Сені зголосив в минулу евре- уряд не може постати, бо со-
д у 24 ц. м. на руки прези-1 ціял-демократи не хочуть 
дента Джованні Гронќі днмі-1 співпрацювати з лібералами, 
сію ццюго уряду. Причиною а центро-лівий уряд означав 
цієї днмісії стало рішення ма 
лої Ліберальної партії, яки до 
цього часу підтримувала у-
ряд, хоч не мала своїх прсд-
ітавннків в уряді, надалі з.л-

бн спілку з ЛІВИМИ соціяліс-
тамн при підтримці комуиіс-
тів. на що не хоче погодитись 
більшість Хрпстиянсько-демо-
кратичної партії. Формально 

мовити цю підтримку. Л ібера- 'уряд Антонія Сені, який уря-
льла партія була невдовол:- j дує від 6 лютого минулого ро-
на поступкою прем'єра Сені ќу, міг би , залишитись прн 
супроти лівого крила Христи-! владі, бо Сені не дістав одвер-
днсько-демократнчноГ партії, I j o r o вотуму недовір'я та існує 
анаслідку якої деякі члени то-! надія, що він виграв би, ко-

о лівого крила, що його о- лн б зажадав у парламенті го-
іолюс КОЛИШНІЙ прем'єр А- лосування над д о л е ю свого у-

мінторо Фанфані. почали зно- ряду. Однак він відмовився 
лівими в,д переведення в парламенті з ў переговорювитн 

-`оціялі стами Пісра Пенні. 
які віддавна є тісними союз-
ннками комуністів. Лібераль-
на партія вважає. що такі 
контакти християнських де-
мократів. які стоять при кер-
мі влади в Італії, з лівими со-
ціялістамн остаточно доведуть 
д о включення лівих соціяліс-
тів до уряду і урядово: коалі-
ції, а вони з цим не погоджу-
ються. Теперішній у'ряд Анто-
нія Сені складається з самих 
християнських демократів, '-— 
але кориетусться в парлямен-
ті підтримкою правих партій 
— монархістів і нео-фашистів. 
Проте він не хоче виключно 
залежати від тих скрайньо-
правнх голосів. Християнські 
демократи мають в італійсь-
кому парламенті 273-х пос-

I загальної дебати над політи-
! комі уряду, яка закінчилась 
` би голосуванням над вотумом 
' довір'я, бо — заявив вів — у-
1 ряд не може піддаватися за -
баґанкам кожної окремої пар-
тії, а нема сутньої причини 
для переводження тепер такої 
широкої' дебати. Президент 
Гронќі доручив Аитонісві Се-
ні тимчасово далі урядувати. 
Тому, що останні вибори від-
булнсь в Італії ледвн 26 тра-
оня 1958 p., президент не ду-
ж е схиляється д о думки одо-
до розв'язання парляменту і 
розписаиня нових виборів. Не 
є виключене, щ о вів доручить 
складення нового уряду знову 
Аитонісві Сені. Тим часом вій 
почав вислухувати опіиії лі-
дсрів усіх політичних партій. 

д ілю, 15-го травня, відловід- {виться із завтрішнім числом 
ною імпрезою: У фіяан- ! „Свободи". 

Совєти не хочуть тепер війни на 
Середньому Сході 

Каїро. — З а наказом згори, сќу, в якій вів заповів знову 
биці в цій справі будуть про- совсгські амба^адори в З'сди-. „цвящсвияй-марш" д л я з'сди-
голошсні в и а й б л и ж ч о м у чвс- н е н і й Арабській Республіці і` нення всіх араб, xpate, і „роа-
лі „Трибуни УНС", що п о я - І в Ізраїлю одночасно аголося-( торощеинл Ізраїлю, додала 

лись в тамошніх міністрів за- ,пального д о напруженої сиг 
кордонних справ та — за 'туаці ї на Середньому Сходім 

Хрущов накидається Індонезії 
з фінансовою допомогою 

Якарта. — Хрущов буцім-
то запропонував президентові 
Сукаряові „необмежену" до-
помогу для Індонезії від Со-
встського Союзу. Зокрема, 
вона мала б охоплювати пс-
стачавня Індонезії всього вн-
ряду, потрібного для добуван-
ня атоиової енергії для мир-
них цілей. У минулий вівто-
рок почались ділові наради 
між індонезійськими госпо-
дарямн і совєтськими гістьин. 
Ці наради були настільки по-
важні, що відкликано запля-
новані оглядини острова Балі 
на схід від Яви ( Д ж а в и ) . Роз-
мови Сўќарна й Хрущова від-
буваються з участю міністрів 
закордонних справ за закрн-
тимн дверми. Хрущов буцім-
то обіцяв дальших 130 мільйо-
нів долярів кредиту до 118 мі-
льйонів, що їх Індонезія діс-
тала до цього часу від Совст-
ського Союзу. Водночас со-
встськнй атомовнй учений -
проф. Вас і лі іі Смельлнов пе-
реговорював з індонезійськн-
ми ученими про проводження 
атомовнх дослідів в Індонезії 
з технічною і фінансовою до-
помогою Совстів. Сподівають-
гя. що перед від'їздом Хру-
щова буде підписаний Індоне-
іійсько-совстський договір про 
культурну виміну. За захід-

німи коментарями — Совстам 
страшенно залежить на тіс-
нішому пов'язанні Індонезії з 
Москвою, щоб скріпити цим і 
так сильну комуністичну пар-
гію в Індонезії та вивищити 
Москву в очах індонезійців, 
які попали тепер у конфлікт з 
комуністичним Китаєм. Хру-
щов приїхав на острос Балі — 
в українській вишиваній со-
рочці, а вітали його ѓіндуські 
монахи в білих ризах. Хру-
щов надутий слухав їхніх тра-
диційннх молитов. 

З Д А ВИПУСТЯТЬ У 1961 
РОЦІ К А Л А Д Ш С К О Г О 

САТЕЛІТА 

Оттава. — Канадійська Д о -
слідна Рада Оборони повідом-
ляс, .що при допомозі амсри-; 
канськнх тричастинних ракет 
Тор - Дельта в листопаді 1961 
мають випустити в полярну 
орбіту Землі в Канаді випро-
дукованого сателіта, який бу-
де важити 200 фі'нтів. Потріб-
ні ракети дасть Крайова Ае-
ронавтична Адміністрація З-
Д А . Ціль цього сателіта -
при допомозі радіовях апара-
тів передавати дані п{ю поно-
сферу. Сателіт кружлятиме 
довкола Землі впродовж 90 
мінув в полярній орбіті. 

Поліція стріляла за 17 домініканцями, які 
втекли до бразильської амбасади 

Сіудад Тр}тсілльо, Доміні-Іп{)езндснт Айзенгавер. Піл 
канська Республіка. — 2 4 - г о р а с стрілянини два втікач‡) резвя ц. p., Г%іздовський репрс-два 

п , і Т і ) Г о ц ., м Л 1 1 П ! : П , ! : ! U B ‚були поранені. Між НИМИ М8І 
І бути і одна жінка. Іісі вони 

в тому 15 студентів, втек- б о я л н с я заарсштування. бо 
ли на терен бразнлінськоі ам- (пнступали проти режиму дик 
басади. де просили про полі- татора генералісимуса Раіра-
тичннй азнль. Втеча відбува-іеля Трухілльо, В латинських 
лася під обстрілом поліції, я- американських державах с 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
ф Виставка обрааів Якова'лить в п'ятницю 26 лютого ц. р 

Г`ніздовѓѓќого, що відбувається j із своїми новими гуморегклми 
в ..Мезон Франсез" при 16 Ва- і фейлетонами Микола Поведі-
іииіігтон Мк)л (ріг Юніверзиті лок й Іван Ксрннцькия (Ікер). 
ІІлейс у Ню Порќу. Відкрите І Відбудеться цей виступ при 14Р 
щодня крім суботи "і неділі від І Другій Квню, о год н.ій вечора. 
гол, 9 ранку до П вечора, а у І 9 Світовоі олввн піянктка 
нівпрки і чіггворги т е й від 7 . Любка Колеѓса, професор коро-
ло 10 вмори. На 136 виставці І лівськоі консерваторії в Торон-
Національної Академії Малюй-J ті. прийняла запрошення ДирЄК. 
;у, яка відбувапться ирн 1093 ' ції Укрчінського Музичного Ін-

5-тИ Евию у Ню Норку і три- стнтуту в Ню Порќу та иогоди-
натиме від 25 лютого до" 20 6с-' ліи:л піч)Ввдитн концертову і:ля. 

і найбільш заавансованих 

ќа не хотіла їх допустити до 
будинку амбасади- Гадають, 
що втікачі вибрали тому бра-

звичай, щ о уряди шанують 
міжнародність приміщень ам-
басад і не вимагають видачі 

зилійську амбасаду, щоб звср-ітих політичних втікачів, які 
нути на себе більшу увагу, J вспіли втекти д о чужої ам-
бо тепер у Бразилії гостить басади. 

ісіітований образом .‚Подвір'я" 
ф Виѓталќа малярських праць 

Марії Ќраѓйоніѓ, влаштовувана 
'. в залях Літературно . Мис 
-(`цьќого Ќлюбу в Ню Порќу', 
була відкрита в неділю 21-го 
лютого ц. р. Виставка охоплюй 
понад 50 образів, виконаних 
різною технікою. Виставка три-
і:атимс до 5-го березня ц. p.. 
ВКЛЮЧНО, І відкрита вона від 8 
до 10 год. кожної суботи І від 1 
до 9-ої години кожної неділі. 

учнів У м і вже в цьому шк. році. 
Џ Д.р Осип П. Пирннцькнй. 

І суперінтеидеат Вишкільного І 
'Дослідного Центру їм. Джон-
істоиа н Бордситавні. Н, Дж.. го-
ворйтиме, на зібранні Лсоціяціі 
Українських ІТрофесіоиалІстін у 
Ню Иорку про прогр^^У І Л0-

I сягнення и дослідах над проб-
лсмами допомоги підліткам (ю 
вакам). Доповідь д-ра Пар-

твердженням тамошніх захід-
ніх кореспондентів — наполя-
гали ніби на злагінення то-
ну та на відпрі"ження серед-
ньо - східніх відносин. Совст-
ський амбасадор в Каїро Вла-
дімір Срофісп мав довшу роз-
мову з д-ром Махмудом Фавзі, 
а совстський амбасадор в Тль 
Авіфі мав подібну розмову з 
Гольдою М а с р. Войовнича 
промова президента Гамаля 
Абдель Насснера в дворічні 
роковини з'сдиненнл Сирії і 
Єгипту 22 лютого ц. р. в Дама- гферАщік) на „вершинах" 

За твердженням західніх ко-
ментаторів, б о л ь шевнцьким 
диктаторам тепер таке папру-
ження не на руку, б о во-
но відтягає увагу від конфе-
оенції „на вершинах". Боль-
шевики не хочуть тепер ВІЙНИ 
на Середньому Сході, яка пе-
кннула б ї х пляни на най-
ближчі місяці — використати 
згадану конференцію „на вер-
шинах" і приїзд президента 
Айзенгавера до Москви та 
ллянуватн вже дальшу кон-

Кассім виступає, як суперник Нассера 
в ролі лідеда арабів 

Багдад. — Диктаторський,pi t теперішньої складової ЯВЃ' 
прем'єр Іраку, ген. Абдул Ќа-1 с‡ини З'сднненоІ Арабсько{ 
рім Кассім заявив у минулий ‚ВоСпубліки. „Ми — правдиві 
вівторок, що Ірак перейняв;араби й оборонці арабізму —7 
на себе лідерство народів кричав Кассім. Ми борнмось 
Середнього Сходу у боротьбі і проти диктаторської і інднві-
за свободу. Кассім виголосив j дуалістичної системи влади 1 
2',i годинну промову на кон- ми готові знівечити всіх тих 
гресі іракських вчителів, при фальшивих пророків у нашій 
чому він атакував арабський 
націоналізм, п р о п а г о в а н и й 

ненажерливими людьми". За 
західніші коментарями — всі 
його слухачі знали, що Кас-
сім говорить під адресою с-
гипетського президента Нас-
сера. ІЦс гіршим викликом 
Нассерові був тон зворот у 
промові Кассіма, в якому він 
подавав себе за оборонця Сн-

країні і поза нею, які атаку-
ють наш нарід". Цікаво, щ о 
якраз за день раніше Гамаль 
Абдель Нассер промовляв в 
недалекому Дамаску, столнці 
‚Сирії. В ДРУГІ РОКОВИНИ З'СДИ' 
нення Сирії і Єгипту, і так 
само погрожував знищенням 
всіх, що протидіють єдності 
арабів, атакуючи знову Кас-
сіма. 

У СВІТІ 
9 У Іініквп 6Lm Ляйпціі у , Ванч побажац Иогаяссовові, 

з С`ХІДНІЙ Німеччині сталася ќа- щоб йому вдалося переконати 
гастрофа в копальні вугілля, в і жидів і арабів, що вони свої су-
якій поќнию налевис лѓинуло 
19 рудокопів, а доля 106-х ро-
бітників ье відома Копальня 
..імени Карла Маркса'' охопло-
на іюжежею і кількасот члеиін 
пожежних сторож та рятівнн-
чих дружин намагаються ПИЛИ-
ти доступ до шибу, в якому 106 
рул"копів відрізані від поверхні 
ісмл!. .'1 робітників амоглн вря-
гуватясь, Західньо - німецькі 
ГаЗЄТИ ПОЯСНЮЮТЬ часті клтн. 
строфи в східньо . німецьких 
копальнях і вещасливі випадки 
в тамошніх фабриках сліпим 
імаганням керівників „ВИробН-
ти норму". 

# д . р Рплф В а н ч , лавреат 
МИ))овоі наго(к)ди ' Ноблл. ла-
стутіник генерального сгкіх`та-
ря Об'єднаних Націй, який між 
американськими мурішими аай-
мас найнище державне стаио-
пшце. прийняв на окремій 
авдіі иціі ІНҐЄМара Погнисеона. 
світового чемпіона важкої ваги, 
який в першому тижні березня 

перечхн повинні вирішу'вати 
щонайвище у бійках ма п'яс-
тукн. 

Џ В АльжмрІ внбухла домо-
робна бомба біля крамниці а фо-
тоапаратомн. Вперше за шіст% 
років тамошньої революційної 
боротьби арабів проти фран-
цузькоі адміШстраціІ В терором 
також проти цивільних францу-
і а і іюміркіцгАних арабів, — по. 
ЛІЦІЯ почала пі%'кати .'vi спри-
чинннками той` бомбового атен-
титу між . французькими екст-
ремістами. 

Ф Н англІЛеьких уміверсяте-
тах почався відворот від кля-
ОЯЧИКХ наук. Оксфордський уні-
в (̂ц итет рішив скреслити внмо-
гу знання мінімуму латинської 
мови й літератури, як перед, 
умову для прийняття на універ-
ситетеькі студії. За Оксфордсь-
ким університетом мак піти й 
унівеікїнтет в Кембрвджі — дві 
найбільш консервативні високі 
школи у світі. Замість латини ft, 
грекп — реформатори англійсь-
кого високого шкільннцтвв по-
ручають новітні мови, між 
— російську. 
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Чергова чистка 
10-1X1 січня Ц р. відбувся у Варшаві 

Другий З'їзд Українського Суспільно - Ку-

кому середовищі і знищення сч'ім д̀ НЬОГО 
україНСЬКОЇ н а ц і о н а л ь н о ї СВІДоМостн З До-
п о м о і о ю ;:а. г р а н і . н л п н л і т е р о р у . 

льортлч, товари, гал. що с тепер офіційною Бразилійсьйа декляоація 
режимною організацією, для ведення бў- г r ^ цімто культурно - освітньої роботи серед 
українців в Польщі. Насправді ж. головним 
завданням цієї експозитури, що її очолюють 
комуністи українського походження, члени 
Польської Об'єднаної Робітничої Партії 
(ІІОРП). є, як це підкреслено у вступі до 
статуту, зміненого не з'їздом, але т. зв. пле-
нумом ГОЛОВНОГО Правління цього товарнст-
ва в жовтні 1959 року, з оного боку, роз 
ьииання ..патріотизму і почуття громадсь-
копі обов'язку" у відношенні до Польщі, а. 
з другого боку боротьба ..з усіма проява-
мн націоналізму, в першу чергу укра-
їнського". 

Початково, згідно з ІВТЄНЦІСЮ ініціяторів 
ЦЬОГО товариства, заснованого в жовтні 1956 
p.. головним :іааданннм іюго мала бути 
оборона прав українських поселенців у По-
льщі і. допомога їм у їхній важкій госпо-
дарській ситуації. Але після того, як 
у зв'язку з .‚відлигою" в Польщі — серед 
тамошніх українців почала ширитися ак-
ція за поворот на відібрані їм землі, польсь-
кий комуністичний режим „прикрутив шру-
бу", визначивши головним завданням Т-ва 
культурно - освітню діяльність для „устабі-
лізованвх" вже на західніх і північних зем-
лях Польщі внселеннх із Лемківщннн, Нод-
сяння, Холмщнни і Підляшшя українців. 
Польський комуністичний режим добився 
цісї „стабілізації" адміністративними репре-
сіямн: ув'язненням багатьох українських ді-
ячів і вичищенням головного правління 
YCICT з самого ж голови його Макуха. 

Однак, проведена тоді чистка не дала 
бажаних режимові успіхів, зокрема, як про 
це свідчать доповідь секретаря комісії для 
справ національних меншин при Цент-
ральному Комітеті ПОРП Александра Слн-
ва про ситуацію української меншини в 
Польщі, опублікована в грудні 1950 року, 
значить, ще перед січневим з'їздом УСЌТ у 
Варшаві, не припинила тенденції поселених 
у Польщі українців до повороту на рідні 
землі і не придушила їхньої свідомосте та 
їхніх патріотичних настроїв. Щоб зобезпе-
чнтн себе проти несподіванок і щоб прове-
стн Другий з'їзд УСЌТ у бажаних для ко-
муяістнчного режиму рямцях, польський у-
ряд був примушений знову вдатися до ад-
міністраційних заходів - репресій, що про 
шіх натякав Слав, і чи(-тки в проводі УСЌТ, 
що її жертвою впав генеральний секретар 
Головного Правління цього Товариства. 
Причини цих репресій і чистки з'ясовані 
у звідомлвнкі з 2-го З'їзду УСЌТ, надруко-
ваноу.у в часописі „Наше Слово" з 24-го 
січня. Після підкреслення,: що завданням 
Т-ва національних меншин^ „с передусім 

Проголошена а Бразилії після приїзду 
президента Анзенгавера в минулий вівто-
рок урочиста заява обох президентів, госпо-
длря і ічхтя. Юс целіно Кубічека де Олівеіі-
ра і ЎІванѓа Д. Анзенгавера, — не тільки 
доказ дбайливої підготовчої праці диплома-
тів. Ця заява кидаючи світло на цілі подо-
рожі. на корисність її для обох сторін, схоп-
люс принципи спільної політики ЗДА і Бра-
зилії. У першій з чотирьох точок говориться 
про принцип ..демократичних свобід і оє-
НОВННХ прав людини, які включають бо-
ротьбу проти расової дискримінації і за-
судження коленого замаху проти свободи 
релігії та проти кожного обмеження права 
повних прав людину". Це — „незмінні ося-
і̀ я цивілізації, що їх вільні люди мусять бо-
ронити". У першій головній точці гово 
риться про конечність протидіяти небезпеці 
повторення причин останньої світової війни. 
Далі говориться про тісну і гармонійну 
співпрацю всіх країн у межах міжамернкан-
ської спільноти, щоб скоординованою акці-
єю поборювати нужду в економічно від-
сталих країнах американського континенту. 
Потверджусться стоеування принципів по-
літнчної і економічної галідарностн за чар-
тером Організації американських держав з 
1950 року та за Договором про взаємну до-
помогу з Ріо де Жанейро з 1953 р.УзгіДнено 
дуже важливий принцип, що „економічного 
поступу не можна розмежовувати від збере-
ження свободи it демократичних прав". Цю 
саму думку висловлено ще такими словами: 
„підвищення життьового стандарту скрі-
пить віру в демократію, свободу і самовнз-
начення народів". Ствердивши ще раз солі-
дариість з принципами, що їх прийняли всі 
країни Америки в рямцях т. зв. Панамерн-
канської дії, та задекларувавши ще 
раз льояльність і підтримку для Організації 
американських держав, обидва президенти 
висловили свою віру в успішність ‚хресто-
носного походу за економічний розвиток". 

Таким чином ця Бразильська Декля-, 
рація тісно Ш)ЗДнус ідеологічно - політичні 
її господарські справи. Історія 20-ох респуб-
лік Південної Амереки повна громадянських 
і міждержавних вос.н, внутрішніх переаоро-
тів, змов і революцій. Під плащиком обо-
рони демократії виростають диктатори, які 
брутально цн) демократію.нищать. Наннові-
іпиі! з таких диктаторів, кубинський Фідель 
Кастро, додав до давнього арсеналу так-
тнчних засобів задля здобуття популярносте 
в народі антнамериканську пропаганду, я-
ка дала добру нагоду Совєтам — втягати 
Кубу в сферу своїх впливів. Південно - а-
мернганські країни не дуже розуміють, що 

боротьба з своїм „ріднмм'Ч^ќаціоналізмом, ^для З'єдиненлх Держав на першому місці 
про що часто-густо забувають активісти УС- стоїть забезпека проти загрози збоку Мо-
КТ". в цьому звідомленні сказано, що на 
з'їзді засуджувано колишнього ген. секрета-
ря УСЌТ за те, що він толерував висловлю-
вані на різних зборах ‚.упівськями иедобнт-
мами домагання рш^ілітаціХ ЎПА" і не ви-
ясшовав зібраним українцям „контрреволю-
ційвої cjrri таких виступів".' 

Ця чистка, і гострі виступи наставлених 
польською компартісю комісарів проти „без-
плідних дискусій, ініціовайнх невідповіда-
льними та нвціоналістечннми елементами". 
і подиктовані цьому з'їздові резолюції із 
засудженням ..політики українських иаціо-
налістів, що співпрацювали . . . з гітлерів-
цями" і зак.шіидм .Jto безкомпромісової бо-
рстьбн .: нею у BCLX відношеннях '. свідчать 
про те, що польський комучістичнии режим 
рішений зд всяку ціну добитися повної екс-
термінації українськоіч) елементу в польсь-

( ќви. Нонн що загрозу легковажать, днвлл-
чнсь на світ крізь призму своїх економіч 
них ту і Лот — слосї нужди і своєї туѓя за 
добробутч)М, що ного трудно здобуте не гі-
лькн чеі)ез брак капіталу, але й внаслідок 
і(яіування в кожній з отих 20-ох країн 
анахронічних кастових залишків та пере-
хрсщуваяня паріійнлх, гуртових і лерсона-
льних амбіцій. Коли в масах 190-мільйоно-
вого нагслеянл Південної Америки на пер-
шому місці стоїть економіізя. а в суспиіь-
ннх верхівках і ьінськовнх колах іде пер-
млнентна боротьба ла владу, то для ЗДА 
наиважлииішон) справою а Південній Аме-
рпці с стаб і̂л'.ацін відносин на базі демо-
кратії т^ спільний антнсожітськніі фронт. 

Бразилійоька У'склярація ўзгідним: ці те-
чії и підходи. її важливість можна буде 
оцінити щойно з її практичних наслідків. 

Любомнр О. Орі-пнемсніі 

СТУДІЯ ПРО ЗАКОРДОННУ ПОЛІТИКУ 
ЗДА СУПРОТИ СССР І СХІДНЬОЇ ЕВРОПИ 

Па запрошення Комісії за-
кордонннх справ Конгімїсу т." 
їв. Дослідна група Колумбія-
Гарвард виготовила 80-сторін-
ковии еляборат - звіт про сн-
туацііс і розносці тенденції в 
СССР та Східній Европі і по-
дала спої сугестії відносно 
формування :іЯкордоинс,і по-
літнки ЗДА. Обслід дош`о'а-
дж'-ннй до кінця 1959 року, 
а ііндаинн друком в .`потому 
ц. р. як ч. 11 СТУДІЙНОЇ серії 
запланованої Комісією лако{)-
joininx справ. У вступному 
слові, написаному теперішнім 
ГОЛОВОЮ Комісії закордонних 
. пр.ін П. В. Фулбрайтом, вка-
зуоться на конечність „глиб-
шого дослідлсення закордон-
ної політики ЗУІА і внкрнття 

західніх держав, а не на про-
летаріят ПІ ляхом різних про-
познцій і торговельних тран-
закцій Москва" змагас до то-
го, щоб відтягнути нлціональ-, 
ні бурз.уазії поодиноких за-
хідніх країн від орієнтації на 
ЗДА і ів'язатн їх з СССР. І 
щоііно після того, як ця пер-
ша ста іія ..переорієнтації" в 
достатній мірі закріпиться. 

стосунків, студія приходить 
до висновку: 1) існус дуже 
мала можливість, щоб еаолю-
ційні зміни всередині СССР 
моѓля мати вплав на совстсь-
ку закордонну політику; 2) 
головним джерелом майбутніх 
труднощів в СССР будуть 
труднощі, які поставатимуть 
всередині партії, а не між 
партією і народом; 3) націо-
нальні аспірації виявляти'ѓ 
муться в майбутньому скорше 
у формі настанов частини пар-
тійцого керівництва, ніж у-
форьц 'Підпілля, яке діє поза 
схемою режиму; 4) `т. зв. на-

можна буде думати про соці- ціонлльний комунізм вияадя-
яльну транс(рормацііо при ДОѓ тцметьсл не як заражений 
мрчі місцевого пролетл'ріяту. 
Одначе доїси це наступить, 
Мосісн. заінтересована сьо-
годні її збререженні „статус 
кво". а кий в її розумінні мав 
би: її допровадити до офі-
ційного визнання Заходом те-
рнторі ІЛЬНИХ здобутків СССР 

тих сил в країні і закордоном,(під чаї і після другої світової 
які протиставляться основним 
цілям американської політн-
і:н". У склад Дослідної групи 
Колумбія - Гарвард входили: 
між іншими, такі відомі аме-
рнканські професори: А.Берґ-
соНі 3. Бржезінськнй, М. 
'І"ейнсолд. А. Далін. Г. Ро-
берті'. М.Шульман. Остаточнўі 
рѓедакцію студії провели про-
фесори Далін і ІПульман. 

Унажлємо. шо студія матн-
ме деякий вплив на форму-
вашія ішернканської зовніш. 
політики супроти СССР і Схід-
ньої Кнропн. а головно послу-
кить як джерело іінрормаціп 

для численних агенцШуряду; 
;ля Конгресу і різних амерн-

кинськнх громадських орглні-
зацін. Також для україт.-ько-
іх) читача згадана студія цо-
винка мати інтерес. 

Студія стверджує: „На на-
шу думку, совстська система 
репрезентує не „соціалізм", 
як ми розуміємо цей термін, і 
„інтереси робітничої клясн", 
але тоталітарну державу, ке-
ровану` диктаторською парті-! 
сю". Виклик, який сьогодні 
кидає Москва, вільному світо-
аі. це не лише можливість мі-
літарної загрози або політич-
ної підривної дії, але амагян-
ня між двома різними епо-
собамн життя. Ціль совст. по-
літнкн залишається незмінна: 
всіма МОЖЛИВИМИ засобами 

війни: 2) запевнив би політн-
ку невтручування сторонніх 
сил у внутрішні справи кра-
їн, за вийнятком Формози, 
щодо якої повинен би одер-
жгіти аільну руку `Китай для 
„впорядкування своєї внутрі-
іниьоі справи". 

Мі.іітарна н економічна 
ситуація 

блі(нлем націоналізму чи па-
тріотнзму комунізм, ллє як 
конфлікт центру з перифе-
рісю. 

Шість нринциціи для 
а(іанішньої політики 

Олег Лнсяк 

НАРНАВАЛОВИЙ ЛИСТ 
В цю суботу ще раз зя-

кружляють по, всіх наших 
клюбовнх та вннаймленнх 
залях , розбавлені пари, ще 
раз ударить гомоном карнава-
лу`розколисаний вальс, мрій-
лнве тайго чи ритмічне „ча-
ча-ча . . .".Ще раз, — а потім 
настане `піст, голови поснн-

га вітали новий #день карна-
волу. 

Хоч декому найприємніше 
згадуються з цього комплексу 
блискучих фраків -і смокін-
гів. тафтових і ллмових чу-
дес, звуки оркестри.і приглу-
шеного йо'му забавової юрби, 
з усіх цих перед-, під час- і 

льться попелом, затихне ѓа- післязобовових імпресій, з у-
мір „запустів", і лишиться }сього цього, що' називається 

Хоч на теперішньому етапі 
Москва відступила від мілі-
тарного тиску, все ж „ми ма-
либ ;хуже коротку пам'ять — 
стверджує студія — коли б 
діяли на підставі прнпущен-
ня, що одного дня не повер-
нетьел вона до політики мілі-
тл'і)ннх заскочеиь". Тому му-
скть бути збережена ріиноаяч 
ѓа сил між Заходом і Сходом, 
JO всяке захнтання цієї рів-

ULii совстської полѓгнки {'^тги в користь СССР потя-
нуло б за собою небезпечні 

1) Американська публічна 
олінія мусить бути' постійно 
і беззастережно інформована 
про конфлікт Схід - Захід! 
2) життьові інтереси ЗДА вн-
магають стримання дальшої 
експансії СССР; 3) конечність 
збереження рівноваги сил з 
СССР, прн чому ЗДА не по-
щінні обмежуватись лише ву-
клеарною зброєю, але мусять 

(бути приготовані також до 
льокальних збройних зуда^ 
рів; 4) треба завжди бути го-
тоанм нд переговори з СССР, 
щоб цим шляхом осягати лея-
кого злагіднення конфлікту; 
5) треба бути приготоваиим 
иа використаяия різних нагод, 
які повстають внаслідок помн-
лок совєтоької політики; в) 
розбудова здорових економіч-
ШіХ і політичних стосунків 
між некомуністичнимн иаро-
дамн мусить стати пляном дії 
ЗДА иа довшу мету. 

нам усім, молоденьким дебю-
танткам і старим карнавало-
вим ветеранам — лише спо-
мин. Ще один клрнаааловнй 
спомин.. . 

Нема рецепте на наіікра-
ший карнавал овий спомин. 
Одним залишаються в пам'я-
ті поѓколисані болеві залі. 
сліпучі різнобарвні прожекто-
ри, блиск золотої та срібної 
лямн чи брокаті, тріюмфаль-
ннн марш, ефектовний вхід 
на золю в товаристві когось 
незабутнього, часом лише о-

політичні наслідки. 
Щодо економічної ситуації 

СССР знаходимо в студії такі 
ствердження: ‚‚Якщо в ннй-
(ілнжчнх іюках Совєтн збере-
жують теперішній стан ров-
нНтку своєї Індустрії, треба 
рахуватися з тем, що за лкнх` 
1 5 - 2 0 років совстська про-
мислова продукція переви-
іцить` американську". Внзнав-
нЉ".іа совстською економікою 
лс-лнку динамічну еНлу і ріст, 
автори признають, ще покра-
щання економічної ситуації 
СССР уможливлює большевн 

трансформувати н е к о м у и і - 1 . ^ реалізацію їхніх політич-
стнчні держави світу на co-lKIW , ц л я я 1 в ; зокрема, коли 
встськнн лад. ) , , ^ Про пенетрацію некомуні-

Пропагована Совєтами т з.; гТЇІЧШІХ Країн Азії й Африки 
мирна коекзистенція — це о-
діш з відомих засобів совстсь-
коі політики, до речі — за-
стосований нею четвертий раз. 
Уперше „мирна коекзистен-
ція" була заініційована Лені-
ннм на початку 20-ох років; 
у 
мі творення т. зв. „народних 
фронтів" у половині 30-ох ро-
кін; утрети вона мала місце 
під час другої світової війни 

Внутрішні зміни в СССР 

Розглядаючи різні погляди 
на причини й характер змій. 
які зайшли в СССР від смер-
тн, Сталіна, студія вважає, що 

друге вона TRirtwtatW в фор^Н^и^`які мали місце в СССР 
іобто т. зв.лібералізація, прн-
іішліі не як наслідок тиску 
знизу, але як плян згори. 
Вони були згори заплановані, 

Теперішнє, четверте зряду, х 0 4 - в Д^яких випадках, на-
видання ПОЛІТИКИ мирної кхи ШШй лібералізації могли за-
екзистенції подиктоване нама- " т а Далїі ш ж б У л о пляновано. 
ганнямн Москви протидіяти flfcfga лібералізація чи нор-
мобілІчІщії сил Заходу. малізація життьових стосун-

ків всереднні СССР не позна-
Нрнціл на буржуазію J чнлась ніякою, навіть ноії-

Стверднвшн. що дальшій імеІ^шою теиденцііах) до auoiv 
іюнсолідації совстської орбі- иалізовання стосунків із зов-
тн найкраще служить час ІГИИШгім світом. Навпшш. є ба-
відсутність війни, студія такі^тЯ Доказів на те, що совст-
хаііактернаує с т р а т е г ічний, Ф№ керівництво скріпило 
план Москви оплиўвання сві-,^80^ переконання у правнль-
ту: на теперішньому етапі вість свого шляху і своєї ос-
СССР :.аінтеік?еованни не fo - j T O T 0 4 H o T '"'лі опанування 
ціяльнокі трат -формацією зя-і^}ту. 
хідніх, індустрійно внсокороз-k На думку апѓорій студії о-
внн-нп.ч країн, а зміною їх- днноким джеі}елом конфлікігу 
ньої національної політики в'всереднні СССР, яке може по-
сеяеі, корисному д.'ія Моч к-Грерішити дальший розвиток 

' Недоліки студії 

Обмежені місцем, мн не мо-
жемо тут дати основної крн` 
ти зреферованої вище студії. 
Вез сумніву, є в ній ряд ду-
ЛІЄ влучних підмічень, добрих 
суі'естііі і правильних оцінок. 
Годі також відмовити авторам 
знання фактів і наукового о-
лрацювання теми. Але впарі 
з тим студія допускається за-
іадннчої ПОМИЛКИ: вона роз-
глядає СССР як компактну 
цілість, взагалі ігнорує наяв-
ність національних проблем і 
ці одним словом про них не 
:гадус. Щонайбільше студія 
не виключає конфліктів центр 

периферії, і говорить в од-
пому місці про МОЖЛИВОСТІ 
національних виявів серед ча-
стнни партійного керівництво. 
В іншому місці вона взагалі 
виключає конфлікт партія — 
народ, вважаючи, що за, со-
рок років ппнувоння режим 

‚карнавал' — два моменти: 
готування до забави і поворот 
з неї. 

Готування до карнавалової. 
не якої-будь, але.власне кар-
навалової, зимової забави! 
Був же ще, крім, того, весни-
ний. так званий „зелений" 
карнавал, але то вже був 
„ерзац", нема що говорити: 
карнавал належить'зимі! Ви-
бнрання суконь, довгі розмо-
ви на тему: хто в чім прийде 
на баль чи равт; шиття креа-
цій, які мали всіх конкурен-

дин жест, один усміх 
олово, один вальс чи одне 
танго . . . 

Є люди, які роками і на-
віть деяткамн років згадують 
балі товариства вдів і сиріт по 
вящениках ‚Доля" у Жовтій 
Залі в Народному Домі у 
Львові, бо на тих- балах да-

одне тоќ покласти на лопатки. — 
ціла хата була зацікавлена. А 
потім останні готування, тоді, 
коли завжди му`жчинам губ-
ллтьсл запинки від ковнірців, 
або виявляється, що на чор-
них скарпетках є величезні 
діри, лкраз на п'яті, .або хтось 
якраз вріжеться бритвою ко-

вали найбільші кусні торту, в їло носа, або паням загуби-
буфет коштував найдешевше.їлась десь балера торбинка, 
і, крім того, тих буфетових або пропаде пудер, той. що 
дібр було так багато, що ніх- називається „Спокуса ночі", 
то не міг їх повністю сконсу- чи щось таке 
муватн.хоч забава тривала до 
білого ранку (а не так як у 
ПемонлвеніІ до, двандцятоі 
години). На кінці завжди трс-
Оа було залнщкн буфету роз 

Нарешті все було готове, 
всі втиснулися в- чорні одягн 
чивбарвисті захоплюючі креа-
ції від пані Домбровської, і, 
повіваючи з-під хутер ші"м-

іьосувати, і тоді інколи по-1 лнвими шовками; товариство 
падався величезний паштет рушало у світ кѓрій, прожек-
за песій гріш, або пляшка ви- торів, музики „Ябця" Яблон-
нл чн торт таки за дармоху. (сьќого у світ карнавалу, 

С такі, яким вбилися в na-
м ять веселі, гамірні котндь-
йовн (тан, було колись щось 
такс, молоді вианавці „раќ'н 
ролд.у"!) на Болях Преси; 
інцшм —- блискучі маскаради, 
завзяті дискусії при буфеті 
(так називалася в тих часах 
„бара"), де противник, при-
тиснувши противника в кут, 
заливав його аргументами і 
оковитою аж до того момен 
ту, коли той годився вже на 
псе. 

Інші пам'ятають „безалько-
гольні" забавп в Народному 
Домі, коли в бу(реті не прода-
валя горілки, і треба було 

Забава вже прогула. Орке-
стра спакувала вже свої ін-
струментидо чорних футлярів, 
той. що в гардеробі, позіхає 
над останніќй плащами і хут-
рамп, м'які хідники прнглу-
іпують звук кроків' на схо-
дах, п коли вийте надвір, де 
ще зрідка світять ‚ліхтарі —, 
білий ранок починає вже своє 
панування. В голові шумить 
ще гомін забавової залі, зві-
льна падає лапатий сніг, десь 
:і-за рогу вулиці відзивається 
притишеним дзвінком перший 
трамвай... В голові у вас 
крутиться ще трошки, так са-

сходити вниз до „сторожихи"! мо, як і в тієї, з якою ви йде-
Григорової, у якої всі, що npa-fte тепер тихою, засніженою 
гиули, }ќі тоді казалося, „від-1 вулицею міста . . . Десь здале-
роджеяня , могли отримати 
з-під поли чарку. 

Є колишні забпвовнчі, які 
найприємнішим моментом у 

ќу на перехресті мигнуть бар-
вні довгі сукні іншої карна-
валової партії. Ноги, після ці-
лонічннх герців печуть і не-

лмсали хвнлпнн, коли яскря- СУТЬ ю с поволі вулицею. Ще 
ві електричні світла втрачали І"Л"а карнавалова ніч минула, 
свою силу, через заслонені ві-І Скільки їх прнйдеться ще 

сўмів пеім?впховаїн маси,і на-`ќна вднігалося шпорами С о н - п Р о в е с т п У нашому старому, 
род чи народи неспроможні це, і нечисленні найзавзятіші j доброму ..передвоєнному" ісар-
^ьогодні протистпнитись пар- та найбільш залюблепі пари І "явалі? Десь на обріях назрі-

вас вже гроза, яка змете ваш 
безжурний карнавал і за-
смісться жахливою'оркестрою 
летунськнх бомб та смертоно-
ених „катюш". Надійде ще й 
інший карнавал. 

вільним лшншім ритмѓѓи тан-
. - ' BJI . і J . . . . . ' . _ _ 

На Сицилії прийшов до влади 
правий уряд 

Палермо. — В минулий по-
неділок автономний сицилій-
ськнй парлямеят вибрав 48 
голосами проти 32 право - не-
залежного 

парллмевті голоси в користь 
цього уряду. Міляццо був ко-
лрсь членом Христеянсько-
демокротичної партії, але в 

діяча Венеде^и) І своєму амбіціонерстві послу-
Майораиа делля Ніккіяра на хав ліво - соціялістичних j j c w 

і`олову нового сицилійського І комуністичних підшептів, пе-
уряду. В минулому тижні по І̂ ревів у снцнлійській регіона-
передній ЛІВИЙ уряд під голо- льній партійній організації 
вуванням Сільвія Міляццо,І розкол та'прийняв підтримку 
що спірався на лівих соціялі-Івід комуністів і з їх допомо-
стах і комуністах, подався до!гою став У проводі уряду. Ця 
димісії внаслідок зголошеного І ніби мала спімгва мала пова-
проти нього вотуму недовір'я!жне значення в Італії, бо під-
з оскарженням прибічників і рнвало повагу її цеитральяо-

Улисті здалека, з-за охеа-
ну питав хтось: „Чи влашто-
вують у вас там в Америці 
карнавал? Такий, як у нас. 
пам'ятаєш?" — - Щ о відлові-

ви. З цієї причинн увага Мо-1 режиму, є пімхілема корів 
скви сіірямовина в першу чер-1ництаа і ривалізації. Реасу- Міляццо, що вони намагалися! го консервативно - християн 
ѓу на національні буржуазії муючи аналізу внутрішніх купувати 9 снцнлійському сьќого уряду у Римі 

Я! 

V Микола Угрин-Безгріінняй ) 

} мій Ж И Т Т Є П И С 

( І ) 

Народився я 18-го грудня духової соборності. 
1863 року в убогій селянсько- — Розалія, міщанка з Днно-
міщаигькій сім ї ь селі Ку-!ва, з народження Коцьолок. 
нятмчі, ііов. Перемишль, у j дочка бондаря. 
Західній Україні, яка була Хрестив мене парох села 
спершу під окупацією Австро- Корманнчі, граф Таворський, 
Угорщини, а потім Польщі, поляк із походження, який у 
Батько Іван Уѓрин, мата'моїй метриці латинською мо-

вою переклав мою родинну 
' ) Від Редвкці. 

назву Угі)ин на Венґжин. 
‚‚ЖвттсПН(-" Миколи Уѓрн- Метрику поправив я вже як 

на - Бергрішного. написанийІУСС через австрійське на-
ннм за кілька місяців перед містництно у Львові 1917 р. 
смертю (18 січня і9в(М. в Н ! Початкову школу і п'ять 
Ульмі переслав до Р'-лакцііклиг гімназії закінчв у Пе-
д-р Степан Ріпецькнн Покій-Іремншлі, шосту клясу в Ся-
НІІЙ If. Уѓрин - Везгрішннй і ноці, сьому і восьму в Терно-
був цікааою постаттю. Перед і полі в 1907 р 
першою світовою він мою він 
вільні разів бував Вії Прндні-

української гімназії в Рогати- головком „Прімуля Веріс". у лором Коломійченком у селі j між іншими. Богданові За-
иі, де й одружився в 1912 ро-
ці з Павлнною зі Скроцьких 
Сднакою. 

Літеі)атурну діяльність роз-
почав учнем п'ятої кляси гім-
назії в Перемишлі 1903 року, 
вмістивши під псевдовімомо 
Миколи Степовенко кілька 
нарисів у „Літературно - Нау-
ковому Вістнику" у Львові п. 
н. „З життя гімнозіястів". 
Журнал ‚‚Критика" Фельдма-
на у Кракові оцінив їх при-
хильно. В тому ж році ви-
дав я малесенькою збіркою 
свої юнацькі вірші - гріхи під 
заголовком „Перші Проби" 
під псевдонімом Тарас Вірний 

якому вмістив я кілька своїх 
сатир і ліричних віршів. Ду-
же прихильно оцінив мої ся-
тнри Осип Маковей у черні-
вецькій „Буковині". 

В 1907 році видав я окре-
ою книжечкою свої нариси 

стею Альчевською. О. Олесем 
(Канднбою). з Миколою Міх-
новськнм, Миколою Сумцо-
вим. Миколою Плеваком, М 

й оповідання під :іаголовком( Г#дадкнм, Олександімиі Степа-
.,3 життя гімналіястів", що 
ВИЙШЛИ здоповненням другим 
накладом уже в Рогатині під 
заѓ. „З життя гімназистів". (Козловською) у Лубнах, 

Як студент львівського ўні 
верситету в 1908 і 1909 рр; 
редагував я літературно - на-
укові журнали, спершу „Бжо-
ла", потім „Будучність" („Бу-
дучнна") і нав'язав узаємннн 

прянщині ! мав тлм чнслен-
нмх првнЄелів та знайомих. 
Ного жя-тдаис я важливим 
причинком до Іѓгорі; напѓої 

Закінчив шість семестрів 
львівського університету на 
філософічнім факультеті, два 
останиі семестри в Чеинів-
пях 

і драматичну картину з жит-із Києв'ом, Харковом, Одесою, 
тя гімназистів „Красний при-j Черніговом і Борлною. Вес-
мір направив" під псевд. Ми- ною 1909 року виїхав упер-
кола Чорнило. І ше в Дніпрову Україну, де зў-

У Тернополі видавав уч- стрівся з молодими і старши-
нівськнй журнал „Ідея" і зре-'ми письменниками та діяча' 
даѓўвав збірку поезій співро-JMH: Грицьком Чупринкою. О-
бітника „Ідеї" Івана Данило- лексою Коваленком. МикитоќЎ 
ва (Осадчука) під заѓ. „Вес- ІИаповалом (Сріблянськнй), 
няні цвіти". Вийшла вона І Ю. Сірим, (Тищенком), Иав-

Црохорн коло Ќрут, з Мнко- клинському, М. Євшанові й 
лою Воіюннм. Жуком і Шра- Антонові Лотоцькому. 
гом Іллею в Чернігові, з Хрн-j В Києві нідрідував я свого 

улюбленого повістяря Івана 
Нечуя - Левицького, якому 
привояїгв часто подарунки та 
грамоти від Т-ва „Просвіта" у 
Львові. Велику допомогу у 
студіях про Кулішів давав ме-
ні в Києві проф. Камонський. 
допускаючи д'о всіх архівів 
Київського утпверситету. Ви-
бух світової війни перервав 
мої студії. 

З д-ром Іваном Липою зу-
стрінувся я особисто у Ка-
м'янці Подільському під час 
війни; з членом Директорії 

ненком, Гнатом Хоткевнчем 
у, Харкові, з Наталкою Пол-
тавкою і Надією Кибальчнч 

коштом батьків покійного уже 
автора в 1967 році. У тому ж 
році Марія Солтис видала 
маленький альманах УЧНІВ 

П 1911 році етап учителем тернопільської гімнлзії під За-

Михайлом Коцюбинським на 
стації Волочисьќ. У Києві до-
поміг я зорганізувати редак-
цііо журналу „Українська 
Хата". Через Хведора Коло-
міііченка нав'язав я дружні 
ав'дзки з Снмоном Петлюрою 
й А. Кримським („Украннс-
кдя,Жнзнь" — Мосісво). Що-
року від 1909 р. до вибуху 
цершої світової війни (1914) 
від'відував я Музей п. Кулі-
.ша в селі Кнвашівка коло 
Борзий й могили П. Куліша 
та В. Білозерського на хуторі 
‚‚^отронівка", згодом „Кулі-
щів((а" в селі Оленівка, де го-
стював у родині поќ. поета 
Плюща і прнятеля Кулішів 

лом Богацьким. Меженком, 
Оленою Пчілкою, Сергієм Єф-
ремовим, Ю. Будяком, у 
КИЄВІ, Ганною Барвінок (Ку-
:ішепою) у Поряні та з Хве-jnn організував л подорож, лем із перемиської гімназії країни. 

Як можна ставити 
такі комічні питання? Чому в 
Америці не мос бути карнава-
лу? Тому, що тут нема аага-
льного посту і карнавал три-
ває, властиво, цілий рік? Хто 
таке казав ? Певио, що в Аме-
риці бу`вають справжні кар-
навалн! І ще які; пам'ята-
єш нашу спільну^ знайому (ну. 
назвім її НН.). `купила собі 
сукню на баль за 150 доларів, 
мала Ти коли таку сукню? І 
ще каже, що їй чогось бракує. 

_ Запитаєш: п самій, чи сукні? 
Запитай її само; ма'єш адресу. 
Зрештою, бачиш, (карнавалу-
вати, це тепер наш єдиний со-
вісно виконуваний, ндціональ-
ний обов'язок: танцюємо на 
скитольців. танцюємо на інва-
лідів. гуляємо на залншенців, 
вальсуємо на „наіЬу" партію, 
підскакуємо „чо-ча-ча" на 
Комітет, — на все,' що х.очеш. 

Правда, смокінги назива-

Володимиром Кміцикевичом 
У Чернівцях оформив япер-

ші вірші Ірми Остяпівної (О: 
Дучимінської), о п о я і д ання 
Ганнл Барвінок „Майорівна" і 
видав їх окремими книжеч-
ками. Першими пробами на 
літературному полі Ірми Ос-
тапівної щиро захоплювалася 
Ольга Кобилянська. 

З Чернівців висилав л ча-
cTq до львівської преси допн-
си про український рух на ѓються вже у нас не смокінги 
Буковнні. про студентське але „таксідо", а фрак — це 
життя, і через них мав деякі!„тейл'с",' але Й(Гп?Гтвк віх-
конфл.ікте з Т-вом „Запоріж-Іто на забаву не вдягав хіба 
жя". Одначе, згодом став я співаки на естраді, але' й то 
ного улюбленцем, а на. укра- рідко,бо випозичите фрак ко-
інсккнх дніпрянських ФГК5И- штус п а р у доярів А 

Макаренком у 1919 р . в Ко-.Ітвх гаряче подружився з го- сукні! Шкода, що Ти не б^ло 
лов^ю „Запоріжжя" сот. Куп- на Болю ІнженеріВ^у Флда-
чанном, який часто ві;шідував(делфіІ і шкода, що ніколи йе 
мсііе о, Рогатині за л льсьчої! будеш. Тафта, то була для 
о к У п а ц і ї ' Тебе мрія, щ? А там` 

У Львові, бувши в тісних 
взаєминах із „Молодою Му-
зою", я вперше зустрівся з В. 
Липннським і Богданом Леп-

сові. 
По відомій трагедії з Ада-

мом Коцком у Львівському у-
ніверснтеті перенісся я до 
Чернівців, де нав'язав щирі 
взаємини з письменницею 
Ольгою Кобнлянською, з док-
тором В. Сімовичем. Остапом 
Луцьким, моїм знаменитим 
професором Д-ром Степаном 
Смаль-Стоцькнм. Свльвестіюм 
Ярнчсвськнм. проф. Зсн. Ку-

Троєцького. На могилу Кулі-)лею та моїм дорогим учнте-

Напишу листа, мого ia.pua-
валового листа і, певно, побі-
жу на останню забаву, на За-

кил.` які зробили на мене вс-( пуста. Бо нд дрх-тяй тиїїьмв, 
іячезве ві-аячкня с-ьосю ќу-‚треба буде хоч 'на хвилину 

лі.гурою. глибокий знанням посипати попелом голову - -
та безмежною любов'ю до по-це ж уже піст, flte вінчасть-
шматовопоі і поневоленої У-1оо _ и а - і - „ ' ..`LЎ-У: -г ся — навіть наш америкаись-

кнй карнавал. ^-`"' 



ІважОдІфер 

З КИЇВСЬКИХ СПОМИНІВ 
' (Жидівський негром) 

Останнім часом досить часто 
почали з'валяти св .в жндівсь-
кнх часодисах прбтаукраїнсь 
ќі статті. В них об'вняувачу-
сться yKpalHCMarrr народ в ав-
тясемітнзмі. Об'винувачусться 
українців і за ті жидівські по 
громи, що будь-коли відбува-
лисн в Україні. Д е й спонука-
ло мене подати згадку про 
київський погром, ‚‚свідком 
якого я був. 

Рік 1905-ті для Росії був 
фатальним роком: мала Япо 
нія, мілітарну силу якої тџір-
еька Росія легковамшла, роз-
громнла російську армію в 
Манжурії, а морську фльоту 
потопила в водах Цусімсьиої 
протоќн. Російській імперії 
довелося підписати` ганебну, 
понижуючу престиж великої 
держави, мирову угоду з й№ 
ленькою Японією. -

Програна в і а н а захитала 
основи самодержавної влади. 
Велике обурення дроти везда-
лого уряду охопило, широкі 
кола громадянства. Страйќк 
— на залізниці, на фабриках 
і заводах, аграрні розрухи — 
грізною хвилею прокотилися 
по всій Роси". Щоб заспокоїти 
країну, царський: уряд змушс-
нни був піти на ряд. реформ: 
скасовано попередню цензу-
ру, дано волю олова, ` зборів, 
проголошено вибори . до за-
коиодавчої Державної Душі 
(парлямент). 

Та недовго втішалося гро-
мадлнство дарованими спобо-
дами. Уряд, вдо зразу був не-
релякався марива революції, 
розпочав боротьбу з опози-
цісю. Почалися арешти, кон-
фісісати ОПОЗИЦІЙНОЇ преси. 
Проў рядова монархічна орга-
аізація „Союз Руссжого Наро-
ду" (відома під назвою „чор-
иа сотня") розпочала! серед 
тч̀мкоТ маси робітництва, мі-
і панства і селянства широку 
проти жидівську а г і т ` а ц і ю : 
, ѓЖиди — вороги царя, в них 
усе лихо в державі'% Отже: 
„Бей жидов, спасай Росію" — 
було гаслом цісї організації. 

У ті часи мої батьки мешка-
лц в аристократичній дільші-
ці Кисва, на Девашовськщ ву-
лиці, на Липках: На "розі Ле-
вашовської й Олександрівсь-
кої вулиць була пожежна ко-
манла, а трохи нижче — цар-
ськяй палац. Ця широка і по-
рівнюючи недовга і .вулиця 
утгнраласл в великій будинок 
Інституту благородних ді-
внць. Вся вона забудована 
прекрасними вілямгі і 'тонула 
в зелені старих топіль. 

Одного дня ранк'ом наша 
служниця, вернувшись із за-
купів. з стурбованим внгля-
дом щось почала шепотіти 
мамі. Після того1 нам%, діѓям. 
заборонено ви ходити на вулн-
цю. Вигляяувшн з,дверей, MM 
завважили, що вулицу бу'ла 
безлюдна, у вікнах домів, чо-
го раніше ніколи не було, сто-
ялн ікони, а на дверях нама-
льовані були крейдою великі 
хрести. 

свято ? Чому 
нах? — спитали 
двірника. 

— Празніка, правда, нст. — 
відповів вія, — но будеѓ. Сс-
годня будут біть жідов, а что-
би православним не доста-
лось нужио на окиа постааіть 
ікони. 

За дальшими поясненнями 
ми побіѓля до мами. їй ми 
сказали, що у господаря на-
шого дому немає на вікнах 
ікон, і що до нього приїхала 
візником якась перелякана 
жінка. Після цієї розмови й 
на нашому вікні поставлено 
ікону св. Миколая Чудотвор-
ця, хоча вікна наші я не пи--
ходилн на вулицю. 

У цей час десь здалека по-
чули ми спів „Спасі, Господі, 
люді твоя". Біля дому мільйо-
нера Б р о д с ь к о г о. що був 
від вас за кілька будинків, 
вже стояли солдати. 

— Значить Бродсьќого гро-
міть не будуѓ — незадоволе-
яо сказав двірник. 

Спів наближався. Недалеко 
від дому Бродського почулн-
ся крикн, плач і дзенькіт би-
того скла. Варта, що стояла 
біля дому мільйонера, вишн-
кувалась і. . . відійшла. 

Погромники вдерлися до 
домуч виваживши двері. Під 

Баль інженерів у ФиладелфП 

Від діва: Тамара Диба, Марѓа Лашкеанч, Така Горобійовсьма, 
Лариса ГоробіАоасьшц Софінка Лада, Аяіока Цетельська, 
Оксана Стасюк, Катруся Шнгниська, Віра Татумьчяк, інж. 
Я. Щука — аранжер, миќ. О. Мартяяовмч — голова Валеного 
Комітету, Інж. Л. Дячеахо, ніж. Е. Фнлвнотмч — голова Т-ва 
Украївськнх Іижинерів у Филаделфії, інж. Ю. Луцваиаш — 
араижер Валю, Зеня Курнлець, ч Ніна Туренќо, Галя Садоа-
гька, Дарця Фмлиоович, Ліда Рудаиевич, Оксана Ванчнцька, 

Оксана Шкоровнч. 

Цьогорічний Баль Інжене-
рів відбувся ЗО січня в релре-
зентацЬінѓй залі готелю Вен-
джамін Френклін у середмісті 
ФиладелфН. 

Ііоволі уставлюсться за 
Відділом Товариства Ўкраїн-
ськкх Інженерів Америки у 
ФиладелфП традиція, згідно з 
якою щорічно влаштовує Баль 
з моральним і матеріальним 
успіхом. Цього року, як і по-

сміх. брутальну лайку й спів!п еР еДн і х " багато гостей не 
Спасі, Господі" з балькону І л и ш е з ФнладелфК і околиці, 

впало піяніно, за ним полеті- але ' з Ню Иорку, Нюарку, 
ли меблі, а далі посипалось Балтімору, Трентояу і далекої 
біле пір'я. Родини Бродського Канади відвідали наш Баль. 
погромники не знайшли — Організацією Балю в порозу-
вона заховалась у домі герал- мінні з Управою Відділу зай-
губернатора. Ще за кілька мався Валений Комітет під 
хвилин п"яяе босяцтво. озбро- І проводом інж. О. Мартиновн-
сне ломами й ќІЛЛЯМ, зробило чи. Аранжерами були інж. Ю. 
те саме з мешканням нашого'Луцишин та інж. Я. Щука. 
господаря. І Зразковий порядок, мала то-

Викннутих на вулицю ре- пярнська атмосфера, мелодіи-
чей ніхто не розносив. Заўва-1Н1 акорди музики В. Босого з 
жено було, що погромниками 
були чужі, незнані п нашій 
околиці ЛЮДИ. А наіідужче 
всіх вражало те, що відбував-
ся погром під боком генерал-
губернатора. ' 

Найбільше скупчення жи-
дів у Києві було на Подолі, в 
районі Дніпрового порту, де 
містилися величезні склади 
зерна, палива, цукру. Там 
розташовані були парові мли-
нн, пароплавні контори і т. п. 
Усе це належало Бродським, 
Гальлершам, М а р ѓ о лівим 
і т. д. 

Здавалося, що власне цей 
район стане центром І'ваѓн 
поѓро МІШКІВ. Але ні. Оті всі 
крамниці, млини й контори не 
рушено було абсолютно, мов-
бн то не було жидівське. Не 
рушили їх погромники тому, 
що як пізніше пояснювали 
самі жнди. — все те було за-
асекуроване в російських за-
беапеченевих компаніях. 

Усі ж крамниці дрібних 
крамарів, всі будники і меш-
кання жидівської бідноти 6у-
ли немилосердно сллюндро-
вані. Жахливий вигляд мав 
Поділ після погрому. 

Ще довго після того вітер 
розносив хмари пір'я далеко 

Що це сьогодні якесь І за Дніпро. Ще довго плакали 

ДИРЕКЦІЯ УІІІВКРСІІТКТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
пря АНТІН повідомляє, що 

ДЕСЯТНП Ц И К Л В И К Л А Д І В 
шдоудетьея в СУБОТУ, 27-го ЛЮТОГО 19в0 р. 

її домівці НТПІ — при 802-364 Веет 13 вул. — в Нм Порісў 
Виклади охоплюють: українську мову а літературу. 1с-

торію Украіян і Сходу Европи кінця X V m піку, та персд-
історію (трипільська культура иа Україні) і мистецтво 
XVTTI піку. 

Початок викладів — а гад. 2:00 по пол. 

Василь ПАНЧАК 
nanpouii'^ ВАС на 

^ ВІДКРИТТЯ -

МАЛЯРСЬКОЇВИСТАВКИ 
що відбудеться 

в суботу, 5-го березня 1960 р. 
в, год. 7:00 вечора 

в зелі СОЮЗУ УКРАЇНОК, 04 ВІДДІЛ 
в УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ДОМІ 
яри 142 tntf Avenue — HEW YORK. N. V-

Виставка відкрита: 

від 5-го БЕРЕЗНЯ до 20-го БЕРЕЗНЯ 1900 р. 
СЎПОТ А І НЕДІЛЯ — віл год. 12:00 до 9:00 

БУДНІ ДНІ 
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РОЗСИЛАЛОСЬ! 

Ню Иорку підвищўували доб-
рніі шштрііі гостей. Поваги та 
елеґанція гостей старшої ге-
нсрації, рух і захоплення мо- ного року 
лоді, в гармонійній сполуці, ситн. Наш 
давали образ направду куль` 
турної та суспільно - виховної 
імпрези. Лікарі, жуфяалісти, 
письменники, мисѓці, науков-
ці, громадські діячі, інженери 
зі своїми родинами і студіюю-
ча молодь — вшанували наш 
Баль. Комітет ІІань під про` 
подом П. І. Мсдухн прнгото-
оилн смачний буфет, що був 
ўдекорований зеленню і цві-
тами та прикрашений смако-
вовибаглнвими і мистецько у-
декорованими тортами. 

Милим моментом Валю бу-

жидівські трудтвники 
погромлених хатах. 

в своїх 

Погром скінчився, але ба-
лачкн і здогади в зв'язку з 
ним тривали. Згодом з'ясовано 
і особовий склад погромни-
ків. Це були переважно різио-
го роду дрібні злочинці, що 
підсиджу'вали по київських 
в'язницях свої терміни ув'яз-
нення, а також великі кримі-
нальні злочинці, яким лиша-
лося вже недовго оидітн. Як 
одним, так і другим не було 
потреби тікати, а за участь в 
погромі можна було сподіва-
тнся і зменшення терміну 
ув'язненвя. 

Здебільша з таког'о ото еле-
менту, як твердили авторнтет-
ні жидівські представники, і 
були зорганізовані поліцією 
та Союзом Русского Народу 
погромницькі банди. 

Київ, як і інші українські 
великі міста, був у значній 

ло представлення гостям най-
молодших учасниць Валю, 
що їх інж. Л. Д?гчеяхо поімен-
ко викликувала, а орияаиі на 
залі гості вітали рясними оп-
лескамн. Цими дебютантка-
ми були Тамара Диба, Марта 
Лашкешіч, Таіса Горобіоовсь-
ка, Лариса Горобійовська, 
Софійка Лада, Аніска Де-
гельська, Оксана Стасюк, КА-
труся Шнгинська, Віра Та-
туцьчак. Зеня Курнлець, Шва 
Т у р є и к о. Гала Садовська, 
Дарця Фнлнповнч, Ліда Руда-
кевич. Оксана Ванчнцька і 
Оксана Нікоролич. Усі дсбю-
танткн чарували публіку свр-
сю молодістю та гарними суќ-
нямп. 

На цьому місці вважаю за 
доцільне звернути увагу на 
те, що Баль Інженерів у Фя-
ладелфії с і мас бути репре-
зентатнвною культурно - роз-
ваговою імпрезою і для нашої 
української спільноти на ead-
ґрації і для чужинців, амерн-
канськнх гостей, що їх кож-

старасмося запро-
баль в і мас бути 

пропаґанднвним засобом ук-
українськото імеян. Баль Ія-
жеиерів збільшує теж матері-
яльні аасобн Т-ва, яке в свою 
чергу може краще розбудува-
тн заснований при Т-ві Оти-
пендііший Фонд. Хоч сьогодні 
Стипендіннвнн Фонд ще нез-
начниіі, то все Ж таќя Т-во 
дало в минулому році двом 
студентам допомогу. Сьогодні 
ці студенти вже інженери, і 
один з них став активним чле-
ном Т-ва, Віримо, що за два-
три роки з цього Фонду Т-во 
зможе уділити кілька ствпен-
дій длялашої инсокошкільнт 
молоді і тому крім грошей з 
імпрез, ми підснлюсмо цей 
Фонд окремими пожертвами 
наших колеґ - інженерів. Ві-
рнмо. що наші добрі заміри 
найдуть зрозуміння серед на-
ших колег і серед шнрішого 
загалу. 

Інж. Макар КаНлистиЙ 

Короткі Вістки 
џ Деааряикмг рільятггва, 

пропоиус зменшиш площу ПІД 
картоплю цього року ва 7 8ІД-
соткіа щоб допомогти устабілі-
зу-вати ціни на картовлі. Цього' 
річка площа лід картоплю ма-
ла б винести 1.341:050 акрів, а 
минулого року вона становила 

Џ Міхаіл Шолохоп, найви-
датнішиќ сучасикй рос№сько-
підсовстський письменник, за-
кшчкв урешті свою „Підняту 
цілину'", якої першу частину 
оприлюднено в 1931 році. Боль-
шоанцька в е р х і в к а деріхала 

мірі змосковщений. Укражсь- шолохоау. що в його первісно-
ќу мову там чулося лише з і му проекті герой того роману, 
уст „мужика", тобто селяни- j заслужений для еав. режиму 
на що приходив на богомілля і моряк . комуніст, арештований 
або приїздив на базар. Після під час сталінських „чисток" 
погрому один із наших знайо- під несправедливим 

діТЖ КАЯРГвЛЕЯ 1 БІЛЯМ домом 
ґяшявтшжвзаемшвшакяяахаввашзвшшшшш 

Попис учнів УМІ в Боффало, Н. Й. 

тутў, ВІДДІЛ у 
бувся в неділю, І4^ѓо люто'го 
В залі церкви св. Миколая. 
Програма попнсу була скла' 
дена з трьох частин. У першій 
виконано твори чужих компо-
зкторів, а друга була прнсвя-
чека творам Везкоровайного 
а н а г о д н його вісіндеся-
тнріччя, а третя творам інших 
українських к о м п о з вторів 
(Барвінсьхнн, Верковнч, Внт-
вицький, Довженко, Лнсеяко, 
Савицький, Соневицькнй, Фо-
ме"ко). Виступали учні кля-
си фортепіяну проф. Лаго-
дннської - ЗалесьноІ г ннж-
чого курсу (Леся Осташук, 
Богдан Нмола, Юрко .Салдит, 
Ігор Заньків) та середнього 
курсу (Аскодьд Мосійчук, О-
рнся Мохкач, Оксана і Степан 
Осадци). І добір творів прог-

івідмітнтк, що восьмеро учнів 
І виконало з пам'яті півтори-
{годинну програму, внступаю-
; чи по два і три рази, граючи 
І твори для двох і чотирьох рук. 
Двоє наймолодших учнів Ле-
ея Осташук І Вогдан Чмола 
піднесл:: прняв"ому иа пописі 
проф. В. Безкоровайному кн-
тнцю квітів, а мала Леся прн-
вітала його в імені учнів УМІ 
з нагоди його ювілею та подя-
кувала за гарні твори, які уч-
иі виконали на цьому пописі. 

Вечір залишив миле вра-
ження. На жаль сніговія. яка 
навістнла цього дня Боффа-
ло, відбилася в і д 'с м к о на 
фрекаенціі публіки П. II. 

М'ясниці в Боффало, Н. Й. 
Цьогорічні короткі м'ясниці 

використала наша громада 
г.сеціло. Щосуботи лилнся 
звуки танкової музнкн зі заль 
Дніпра" і Українського На-

родного Дому' на „Блок-Раку". 
Танцювали і бавилися члени 
всіх активних товариств як 
СУМА, Пласт - Прняту, Наці-
Ькальното Дому. ДопомотовоТ 
Секції УККА і хору „Вурла-
!Нів". Колись, вдома, влашто-
вувано „забави для забави", 
Тепер кожне товариство ста-
растьсл влаштувати забаву, 
бо це с найлростішнй спосіб 
для Роздобуття фондів, по-
трібннх кожному товариству. 
Так воно тепер ведеться, що 
окарбннк товариства легше 
здобуде лодрібві гроші посе-

редно через „бару" чи буфет, 
як безпосередно від членів. 

На закінчення м`ясниць вла-
штував Український Ќлюб 
„Наша Хата" в суботу, 20-го 
лютого, свої традиційні кос-
тюмово - масќові вечерннці. 
на яких ПОЯВИЛИСЯ різні „ек-
зотнчні" гості до циганів з 
ведмедем включ"о Не спини-
ла їх навіть сніжна заме-
тіль, яка в попередньому дні 
вжніќм Боффало і околицю. 
Прнявні провели кілька годин 
у милому, веселому товарнст-
ві і настрою, до якого немало 
причинився добрий провід ве-
черннць під досвідченою ру-
кою інж. 6. Крнянцького, та 
гарна танкова музика, вико-
наиа оркестрою п. Телюка. 

О. 3. 

ЗДА мають 771 більйон акрів землі, 
оцінених на $ 4 9 більйонів 

Вашингтон. — Адміністра 
ція Загальної Служби, яка о-

I J - І 

І поза кордонами ЗДА вино-
чить 1.1 більйона долнрів. 

кого уряду, у своєму .звіті про 
реальності ЗДА в цілому сві-
ті стверджує, що ця країна 
має 751 мільйон акрів зен-
лі. яка разом із будівлями на 
ній вартує 49 більйонів доля-
рів. Такий стан був 30-го чер-
вня 1959 року. Трн мільйони 
акрів землі, це значить 0,04 
одного відсотка, є поаа кордо-
намн ЗДА, а решта 768.700-
000 акрів є в Цій країні. Вар-
тість американської Посілости 

"зросла на 3,6 більйона доля-
рів, головним чином внаслі-
док нових Ьудівель на пло-
щах. де їх "досі не було. Оція-

"ќа цісї землі не є оправедни-
іаа. бо вона зроблена багато 
років тому, на основі того, 

і що площі коштували в томў 
часі. Наприклад, площа, що 

і на ніќ стоїть Шлив Дім, оцЬ 
іиена на $і.000. бо в 17Ш році 
І один акр землі коштував %61, 
а ц:і площа мас IS.08 акра. 

Совіти відкриють для чужинців окремий 
безплатний університет у Москві 

. Ділимося сумною вісткою 
п а. Рідними, Прмятелнмн та Знайомимн, що 

џцл 23-ге лкжмч) 1860 p., по важких терпіннях, 
задемотрева ІІнАсвятіишмн Тайнами, 

померла, 

бп. в. Богдана з Плеиіневичів 
К У З Ь М О В И Ч 

иа 88-му ўшџ життя. 
ПАНАХИДА вуяо шіднршвявма в П'ЯТНИЦЮ. Тв-І-о 

ЛЮТОГО I960 р . в гвд. 8?в0 iu-чора. у пожорошюму MIW-
депяі Гасюш — прн 4244-48 Old York Rd. у ФиладллфіІ. 

ПОХОРОН Відбудеться ш СЎЂОЃТУ . 27-го ЛЮТОГО 
J960 p., в год. 8 ЯВ рамку. з того ж па ведення до церкви ІЦі-
рп Храгта І авідтвм па цвюггар na Pox Chase 

Горем прибиті: 

Москва. — Нікіта Хрущов 
заповів в одній з своїх щхн 
мов в Індонезії, по якій він 
відбуває пропаганднвну подо-
рож, що ще в цьому році у 
Москві буде відчинений ок-
ремнн університет виключно 
для чужинців. — головно ету-
дентів 8 Азії. Африки і Пів-
денної Америки. У першому І 
році прнітмуть туди ТІЛЬКИ ! 
500 студентів, але в наступ-1 
них роках допускальне число і 
запису мас бути підвищене ДО І 
3.000 чи навіть 4.000 сѓуден-
тів. Студії будуть безплатні. 
а також подорож студента :і 
ного закордонної країни і на-
:іад буде оплачена большеви-
камн. Уиіверситет мас охоп-
люватв цЬакультети технічно 
Гнженерськнй, п є д а г огічно-
філософський, економічний і І 
сільсько - господарський, де І 
Наука триватиме 4 роки, й! 
медичний - з 5-річним тер-
міном. Вік студента не може 
перестуаатв 35 років. Тепер 
у Москві етудікіі; 1,500 за-

кордонних студентів і ооль-
шевики. мабуть, зробили з тн-
ми студентами добрий досвід, 
як is майбутніми гроїьга по-
плентачамн. бо рішили поклн-
кати до життя цілий такий у-
ніверснтет, що впоював бв в 
своїх вихованців матеряліСТИЧ-
ннк світогляд та надихував 
їх приязно до Москви. Цей 
університет, призначений оео-
бливо для азіисько-афрнкан-
ськнх народів, вав би стати 
новим центром комуністичної 
ж доќтри нації та пропаганди 
на Сході. 

:t ЛІтгратуряо -і m 
К.иоЛу в Нід Ворау повідомлл-
іоть. що ції п'ятнице нону вечорі 
дня 26-го лютого виступлять ІЗ 
СВОЇМИ иоііими гуморесками і 
(рлДлетонямн Міосола ПоИЄДтВОК 
й Іван Керннцмшя (Ікері. По-
чіітоі. о год.'ft.il вечора. 

ДКІІИС — нум 
ЯРНСТЦВА І СТЕПАН діти 

мих спитав селянина: .‚Ну, а 
v вашому селі також били 
жидів?" — Не надумуючись, 
селянин відповів: „Та знаєте, 
пане, босяків у нас нема, та й 

^ 

УКРАЇНСЬКИЙ музичтадммеріго^^ 
Суботаѓ 2-го квітня 1960 — год. 7:30 вечора 

Griffith Auditorium 
605 Broad Street — Newark, N. J. 

ддя вшанування пам'яті проф. P. САВИЦЬКОГО 

Фрртепіяновий Вечір 
МАРТИ ШЛЕМНЕІИЧ 

Ввесь дохід призначення н'а ггипендіиіпгЯ фонд !м. Р САВИЦЬКОГО. 

обвинува-
ченкяи, повісився в совстськіа 
в язннці. Тепер Шолохов, якого 
Хрутцов аапроснв був товари, 
шити йому в подорожі до ЗДА, 
зМЬшв те закінчення так, що 
той герой його роману — гине 

рук „коктр-революціонерів"-
Q В околиці Гіозтояу, Тексас, 

сільському районі бушував 
який перевертай фар-

і пошко-
джуваа фармерські меаткаиеві 
доќн. Коло Бомонт - Порт Ар-
туру буревій перекинув дім-
трейлер, поранивши ДВІ особи 

свого Мошка не дали" 
Після революції 1917 року 

впала встановлена царським , т о р д д о . ^якия = в 
у ря д о м. так звана „ч є р т а І _...^_„„ .^.‚Js^,,.^ 
о с с д л о с т і", яка проходн-
ла приблизно на границях 
Білоруси і України з Москов-
щнною. Поза цією .‚чертою", 
тобто на Московщині, жиди 
но мали права, за деякими 
ви Л н и т к а м и , жити. Одже, 
уряд через свої чорносотенні 
організації в періоди, коли 
царський режим опинявся в 
скрутних обставинах (голод, 
програна війна тощо) н коли 
незадоволення народних мас 
треба було відвернути в ін-
ший бік, розправлявся з жн-
;щмн саме на Україні та в Бі-
лорусі. 

ДОКП ГУМЕНЄОІ 

JBEJIHKE ЦАБЕ" 
що знайомить !з 

дпвиітг ивадврв украімоького 
народу. 

Помад S00 ІлострапДв. 
Стор. J60. 

Щ Н А S U B 

— 

" S V O i O O A -
Р. О. BOX 346 

JERSEY' CITY З, N. } 

Рідшають ряди Гайгденавців, 
рідшаюѓ% ряди і Українських Ветеранів! 

24-го січня цього року. 
після тяжкої недуги, на 72-му році аснття, 

відійшов на вічний спочинок 
довголітній учитель на рідних землях 

в Скалатщнні, 

св. д. Степан ХАРЧУЌ 
IU емігвжвї мводовжуввв атнлиушагн ОАОШ'ЖМІМ умитг-

ліі, a а після 1нгпг;.тора няродніх І фахових шкіл тп днтн-
чвов садків в украіяеьквх таборах: Гаденпв. Зеедорф. Мин-
стер-лягер, Дельмеягорст та. Фял.ж1нґйоотель, ямс до виїзду 
в Америку. 

Покійний народився в ее.ті Староміпоош. іюв. Терио-
пЬіь Був лн)дииою чнпу — сжрожявіі в поведгниі. говорим 
лишѓ тоді, коли треба було; діяв тільки по докладному пе-
редуманні. Врап актќину участь в українських орі-.інізацінч 
я Галичині І скрізь по місцях свого перебування. 

В .ИІннеаполісІ належав до Союзу Українських Ветера-
иів та Товариства Прихильників Українсько! Народної ІУс-
цублііз{, був жертвеніпім І добрим членом. 

Похорон вІдСуася дми 28-го січки I860 p.. в год. 9:00 
раќку, при співучасті Представників місцевих Оргапізаптв 
та Q Члевів. З похоронного заведення Капали до украіп-
ської католицької церкви св. Конг.тиитнна. а звідтіля, ніс-
ля Зиупоісійної Слуисби Божої, на місцт вічного гаючийќў иа 
кладовище єн. Антона в МЬоюаполісі, МІнм. 

Покинув Небіжчик, в невимовному жалю дружину п 
‚МінигааолМ, доньку, зятя І трьох віѓўків в Польщі, дві 
доньки, двох зятів, четверо внуків І сестру в Зах. Україні 
та одну ееегру на Чехослоааччнні. яких так безмежио .тіо-
бив та леліяв надію ще їх побачити. Не судилося, бо нгнмо-
лима гмгрть перекрес.-шла його еподінаігия І мрії та перер-
нала його нсспскійне жкття. 

Вічна пяаг`ігть Покійному! 
ІІрибитнй аажккм горем: 
ВІКТОР КОСТКЦІ.КІІП 

і ^ ' ^ j Џ `Ці` 'ў%і 'ви іџ фВ^Ч^ииіі Ьіи%н̂  ні Ш? 

і НОВІ ВИДАННЯ: 
j .‚В ЙОГО ТІНІ 
І вѓ 

і Замовленая явна і 
-SVOBODAVP. 

а оправі 
ии вивші її і ні яадежяатн на адресўі 
О. Box 346. Jersey City З, N. J. 

Федеральна Кредитова 
Новператився .САМОПОМІЧ" в Ню йорну 

в новому приміщенні: 
98 2nd AVENUE (між Ти.. 5 І в вул.) NEW YORK З, N. Y. 

ORamercy 9-7810 
ГОДігаИ УРЦДУВАННЯ: 

ВІВТОРОК — 10^8 по над- І в Я вЧ. П'ЯїтПЩЯ — 10-8 во нол. І в-Я веі 
ССРВДА — 10-8 во пол. СЎЂОТА — 10-8 но not. 
ЧЕТВЕР — 10-8 по пав. 
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Џ П Р А Ц І 9 
9 HELP WANTED MALE 9 

Потребќо 
СУПКРШТЕНДЕЕТЛ 

Ш гарні кімнати. 

CZALCZYNSW CARROLL 
31 Saint Mark's PI 
Manhattan 3. N. Y. 

REAL ESTATE 

ОЗОН ПАРК. РІЧМОНД Ш , 
ВУДГЕПВКН 

Дими на 2 ролкни З і 6 мм-
нат. Ціна $21.500 

2-рол-. 4 і 4' _, кім. S 16.ТЃЮ 
1-род., 5 кімн. і порч $ 17.700. 
2-род., 4 і 5 кімн і дві кімн. на 

горі — $24,150. 
3-род.. 5. 6 і 6 кімн $ 22.500 

AMERICAN HOME REALTY 
84-14 Jamaica Avenue 

Woodhaven. N. Y. 
Hickory 1-5220 

ASTORIA 
і р о д , frame дім. жнЙте, рент 

даром. 4U кімн. помешкання 
+ $2.386 доходу. Ціна $19.000. 

2-род., мурований, .1'-. і 4 кімна-
ти, олив, огрівання, город. -
Ціна $ 19.900. 

LOEB HOLDING CORP. 
22-40 Slst Street — Astoria, L I 

(at loot oi Ditmars Station) 
AStoria 8-9200 

MISCELLANEOUS 

I N C O M E T A X t - 1 0 0 
Forma 1040 A, IT-200 "P I 

фахово йшовшою ' 

M L І Д Ю В Е Л І Р Н А ^ 

У В А Г А : У В А Г А : 
М Е Ш К А Н Ц І Н Ю Д Ж Е Р З І ! 
Наш представник прнймас 
податкові звіти в такі дні: 
Середа і четвер: 5:30-10 рщ 
Неділя: 12:00-8:00 рщ. Зперт. 
на адресу: Катерина ЖИЛА. 
75 Sharot St.. Carteret, N. J 

Tel.: Klmball 1-1968 

Спорт 

Щ О Р О Б И Т И П Р И А Т А Ц І 
або 

Бронхіяльній АСТМІ 
Коли приходить астматичний 

атак і коли Вн починаєте кнш-
ляти. Вас дуснть астма і Вам 
тяжко віддихати, та коли Ви пі-
знасте тяжкі симптоми Ьронхі-
яльпоі АСТМИ, що залишас 
Вас знеможеннм боротися за 
ВІДДИХ — не попадайте п паніку 
Тому, що Вн можете дістати те-
rtep подиву гідну полегшу, по 
зажиттю малої таблетки, званої 
DORMAL Це формуля, яку до 
Тепер можна було дістати тіль-
кя за рсцептою лікаря. Тепер 
можуть П дістати всі ті, що тер-
пллть на Бронхіальну Астму, 
вяснлаючи прямо цей вирізок з 
Повним ггрізвищем і адресок) на 
подану вище адресу: TYN0L 
CO. Звідти вишлють Вам лік за-
раз летунською поштою і Вн 
заплатите поштареві тільки — 
5 3.50 при доставі. Майте все 
деяку кількість з собою. При 
першій познаці атаки, проковт-
иіть одну з цих малих таблеток 
і за хвилину побачите, нк все 
проходить. Коли побачите, як 
скоро, чудодійно, дії: ця форму-
ла, Вн будете спокійні, знаючи. 
Що цю поміч можна одержати. 
Пишіть до: 

TVNOL CO.. Dept. С 
Croton on Hudson, N. Y. 

ПЕТРА МїѓЧУКА 

Українська 
Повстанська Армія 

IKS — IMS 
Кавѓа мав 320 сторінок чіткоѓї 
Друму, багато Ілюстрована орн 
пяальнимн фоторспродукщямі 
і кохптув дише $3.00. 

Замовляти: 
"S V О В О D А" 

83 Grand St., Jersey City. N. ) ' 

УСК — КОЛЬСМЛІІ 11:0. 

Змагання за мистецтво Ліѓн, 
що відбулися 21 лютого, дали 
повне вдоволення усім тим 
прихильникам УСК-у. що вже 
давно собі бажали, щоб наша 
команда остаточно показала 
свою кллсу у двоцифровому 
внсліді. Так і сталося в неді-
лю. Правда противник був де-
що ослабленнЃі рсзервовнмн 
чмагунамн, але лишень пер-
фсктна співпраця усіх ліній 
нашої команди принесла та-
кнн високий вислід. І так із 
подач Веля Павлкжа. що цим 
разом грав на правому краіі-
нігку. впали чотири ворота, 
він прецнзно центрував, а Бел, 
Чнжовнч. Наливайко спрямо-
вували м'яч, куди слід. Із лі-
вого крайннка Вася (Василь-
кевнч) не відставав у подачах, 
що їх Чнжовнч та Налнван-
ко зумТІЛИ притомно внкорнс-
тати. (Дивно, але слово ‚.Ва-
ся" також у ШКОТСЬКІЇ! вимові 
Бела звучить як ‚.Вася"). Лі-
н;я помочі. Снилиќ Гаври-
люк Олннець. нредставля-
ла собою своєрідну клясу та 
годі було їй щось рівнорядно-
го протиставити. На обороні 
преспокінно імпонував Ром-
цьо Підгорецький передусім 
своїми чистими подачами та 
вільною від нервозностн пове-
дінкою. Голуб на воротах спів-
чував свойому партнерові із 
противної сторони. Ворота до-
булн: Бел 4, Чнжовнч. Налн-
вайко по 3, Павлюк 1. 

УСК, резерви — Кольсмаи, 
резерви 9:0. 

Резерва в нічому не уступа-
ла першій команді, формую-
чн гру ПО власній вподобі. 
Стрільці воріт: Гной 4, Мель-' 
ниченко 3. ЛИКТЄН, Шмотоло-
ха по 1. 

УСК. юнаки „Л" — 
Лйнтрахт 1:2. 

Наші юнаки не зуміли вн-
корнстатн свосї переваги. По 
цііі програній, наша команда 
відпала від дальшої участи за 
мистецтво Америки юнаків. 
Ворота: Немежицькнй. 

УСК, юнаки „Б" — 
Кольсмаи, юнаки 1:0. 

Цінна перемога наших юна-
ків за мистецтво Ліги. Воро-
та: Ворох. 

Іван Ссраит 

ПОЧАТОК ВЕЛИКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ ЗУСТРІЧІ 

І 

Без політики 
9 Московську нир - пушку 

що важить 40 тонн і походить з 
1586 року, часів царя Фйодора 
Іванопнча. сина Івана Лютого 
зрушили з П місця, на якому 
вона стояла в останніх 120 ро-
ках зараз біля мурів Кремлю 
та пересунули її ближче до 
другої .‚особлнвостн" Москви 
„цар - колокола", що нажить 
200 тонн і походить з 1735 p.. 
з часу володіння Катерини ..ве. 
лнкоі". Причиною ціѓї ЗМІНИ 
місця стало бажання илогшнти 
закордонним туристам огляну` 
ти за одном махом обох „царів". 

9 Італійські мўоєї її галері! 
образів безцінної вартості!, а 
також пам'ятки архітектури, ик 
ось капр.' палац дожів у Всне-
ції. які с атракційними центра-
ми для сотень тисяч щорічних 
туристів, знаходяться у небсз-
пеці знищення внаслідок наіз. 
ду — термітів. Газети повідом-
ляють, що цілі армії термітів 
пожирають дерево, полотна, па-
пір і навіть продіраалюють це-
мент. Культурні кола в Італії 
вдарили на сполох. ' 

ґ= 
Нове видання ^ 

Олекса БАБІИ 
ПОВСТАНЦІ 

П о е м а 
9 ЦІНА SLJ6-

Замовляти. 
"S V 0 В О D А" 

Р. 0 . Box 346. 
)егвеу СНу З, N. J. 

Џ BUSINESS OPPORTUNITY 

На продаж РЕСТОРАН 
В центр і міста, н а д з в и ч а й н о д о б р и й б и з н е с , 

в л а с н и к и 9 років на т о м у с а м о м у місці . 15 років 
л і з — п р и ч и н а п р о д а ж у : с п і л ь н и к п о м е р , д р у г и й 

у с т а р ш о м у віці. 
ПРОДАМ() ПО ДУЖЕ УМІРКОВАНІП ЦІНІ. 

Требо приїхати, щоб побачити велику вартість того 
ресторану. 

Wi l l iam S W Y S T U N 
118 Spring Street — N e w t o n , N. J. 

Н Ч И И И И И — — В Е Н — 9 9 9 9 f I b ^ r ^ n r ^ ^ w w ^ a w ^ w w i 

Прихильники сен. Джадсона здобувають 
йому прихильників 

Вашингтон. — В політич- дндатурою свідчить такий ви-

Президент Міської Ради міста Филаделфії Д ж е й м с Г. Тейт 
в аснсті змагуна ..Австрії" Гайнца Немеца і змагуна „Юк-
ренніі.п Нешонелс" Свгена Кравця доконає за хвн.тину по-
чесннн викоп м'яча перед змаганнями „Австрія" — „Трн-
зуб". що відбулися в суботу, 13-го лютого Ц. р. у #ЌлаДел-

фії на грищі нрн 29 і К.шрфЕтд вулицях у приявності коло 
3.000 осіб. Змагання закінчилися аполідом у відношенні 2:2. 

них колах столиці стверджу-
ють, що хоч сенатор Лаидон 
Б. Д ж а н с о н формально не о-
голоснв свосї кандидатури на 
президента, то його прихиль-
ннкн неофіційно працюють в 
тому напрямі, щоб здобути 
йому якнайбільше голосів 
між делегатами на номінацій-
ну конвенцію. Найбільше в 
цьому напрямі працює спікер 
Палати Репрезентантів Сем 
Рейбирн, який мас багато 
знайомих по цілій країні. Не 
сидить мовчки і сам сенатор 
Джансон , хоч офіційно залв-
ляс що він не с кандидатом. 
Покищо немас головного бю-
ра для виборчої кампанії, а-
Ле в стенті Тексас с в кожно-
му з 254-ох повітів ‚‚Клюбн 
для вибору Джансона". JTIpo 

падок. В одній залі Сенату 
сидів пенселвенійськнй губер-
натор - демократ Дейв ід Л. 
Лоренс, який прибув із делс-
гацісю д о сен. Джансона , о-
чолюючн делегацію здлізнн-
чих компаній. Сен. Д ж а н с о н 
пройшов і не завважав губ. 
Лоренса, який на це сказав 
до себе: „Гаразд, якщо він 
так відноситься до мене, то а 
не б у д у бачити його на кон? 
венці! в Лос Анджелесі". Ці 
слова почув секретар Д ж а н -
сона Роберт Бейкер і перека-
зав сенаторові, який зараз о-
бернувся і за кілька секунд 
вже тиснув руку'губернатора 
Лоренса, приязно з ним роз 
мовляючи. Губернатор Ло-
ренс очолюватиме 81-ченну 
делегацію на номінаційній 

зацікавлення Д ж а н с о н а кан- конвенції в липні ц. р 

Пані Нлер Бут Лус проти низького 
і неморального рівня телевізійних програм 

Конгресмен Бовлз можливий державний 
секретар, як президентом буде Кеннеді 
Вашингтон. Сенатор-де-

мократ Д ж а н Ф. Кеннеді най-! 
менував на свого дорадника і 
помічника в справах закор-
донної політики під час вн-
борчоб кампанії конгресмена 
Честера Бовлза. Про це вони 
обидва повідомили журналіс-
тів на пресовій конференції. 
на якій сен. Кеннеді сказав, 
що конгресмен Бовлз засту-
патнме Його в промовах на 
закардонні пробленн. Конґ-
ресмен Бовлз був давніше в 
дипломатичній службі і обіз-
наннй із закордонною політн-

кою більше як сенатор` Кен-
неді. Журналісти запитували 
сен. Кеннеді, чи він наймену-
с Бовлза на свого держав-
ного секретаря, коли Здобуде 
президентське становище, але 
сен. Кеннеді дав виминаючу 
відповідь, кажучи, що він на 
цю тему ніколи не розмовляв 
із паном Бовлзом.Бовлз вже 
промовляв замість Кеннеді в 
стсйті Флорида і Північна Ке-
ролайна. а ще мас говорити 
в Денвері (Колорадо) , Діт-
ройті. Каліфорнії і Ст. Луї-
сі, Мізурі. 

Ню Иорк. — Колишня ам-
басадорка до Італії драматнЧ-
на письменниця Клер Бут 
Лус написала статтю до бе-
резневого числа журналу 
„МекКолл", в якій гостро ви-
ступас проти великої більшо-
сти телевізійних авднцій, які 
с ‚‚систематично використовуй 
вані для ‚брудного зиску і які 
знижують публічний смак та 
поширюють неморальність". 
Вона каже, щ о це с щ е сум-
ніший факт, як те, що не-
давно телевізійні стадії нада-
вали наперед підготовлені ав-
диції, про які публіка гадала, 
що вона бачить і чус орнѓі. 

Н А Й К Р А Щ И Й Д А Р У Н О К 
Н А ВСІ Н А Г О Д И 

М А З Е П А 
трилогія 

БОГДАНА ЛЕПКОГО 
Ціна за цілість — шість томів 

$ 21.00 
Замовлення слати на адресу: 

S V O B O D A 
83 Grand Street JERSEY CITY, N. J. 

НОВІ ВИДАННЯ: 4 

ЗБІРКА УКРАЇНСЬКИХ НОВЕ№ 
У Виданні Науковою Т-ва їм. Шевченка 

32 поволі — 354 стор. — Щва $3.00 

ТВОРИ м. гоголя 
Том І - II в полотняній оправі $3.78 

Замовляти: 
" S V O B O D A " , Р . О. B o x 3 4 6 , Jersey City 3 , N . J. 

r-

ggggssss 
Засновано 1озо p. Te l : AL i-M17f) 

K O W B A S N I U K A g e n c y 
НОТАРІЯЛЬНЕ БЮРО 

ЗДв E. 10th Street New York 9, N. Y. 
% ВСІ РОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ; 
9 ПОСЕРЕДНИЦТВО ПРОДАЖУ РЕЛЛЬНОСГЬІП, 
9 БІЛЕТИ НА КОІ`АСЛІ І ЛІТАКИ ДО ВСІХ 

ЧАСТИН СВІТУ; 
9 ВСЯКІ ІМІГРЛЦІПНІ СПРАВИ; 
С П А Ю 1 Ж И ДО ВСІХ КРАЇН ЕВРОИИ П АЗІЇ. 

Жаднйто iraumv КЛТЛЛОГІВ. 
Міжнародні поштові пгргказм 

Ф е д е р а л ь н и й і с т е й т о в и й П О Д А Т К О В І З В І Т И 
( I N C O M E T A X ) 

Віри КОВБАСШОК-ШУМЕПКО Аятіи ШУМЕПКО 
Години: 

1 0 4 0 рамо до 7:30 веч.; Суботи: 10:00 рано до 4:00 по пал. 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! 
^ ПРИДБАПТЕ ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ 4 

„ШЛЯХ ВЕЛЕТНЯ" 
— ілюстровану розповідь про життя . 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ; 
відомої української поетеси 

Наталі Лівицької - Холодної, 
що появилась у В-ві п. М. Борецького. 

Кяяга ця великого формату, на крейдяному папері, 
з 57-ма оригінальними ілюстраціями, в твердій оправіі лкж-
сусовому оформленні - - подумана також, окрім в ж х о ' Л о і 

сторінки — своїм прекрасним вяглядом викликати любов 
до ухраівськоі книжки в серцях українського доросту. 

m Ulna П виносить Т І Л Ь К И $ВЛО # 
Замовленння слати: 

"SVOBODA", P. О. Box 346, Jersey City З, N. J. 

пальні відповіді - змагання. 
Пані Лус пише, що телеві-
зійні авдиції с „безглуздні , 
нецікаві, неморальні, вуль-
гарні, погані, непристойні і 
деколи такі, немов бн прнзна-
чені для приді'ркуватих гля 
дачів". На ннх дивляться ді 
ти, і вчаться, як доковувати 
злочинів, бо в телевізійних 
авднціях великий відсоток є 
злочинних фільмів і показів. 
Є і добрі авдиції. пише пані 
Лус , але вони губляться між 
неморальним і злочинним 
сміттям переважної більшосте 
того, що показўе амернкан-
цям телевізія. 

Нові видання 
9 Коиотаитии Біда. На вер-

шииах Ідеї 1 форми. (Кілька ДУ-
мок про творчість ІШкспіра). 
Бібліотека ‚‚вільного Слова", 
Торонто, 1959, ст. 32. 

9 Константи Біда. Go ю з 
Гетьмана Івана Мазепи з Кар-
лом XII. Вінніпег. 1959, ст. 88. 

9 Борне Мартое. Осќілќо ft 
Болбочая. (Спогади). Вндав-
ництво д-р П е т р о Б е л е й —: 
Мюнхен. 1958, ст. 64. 

9 Українсько - Американська 
фундація. Бюлетень, ч. І., Вій. 
ніпсґ, 1959. ст. 48. 

9 Ольга Войценко. Інший 
світ — Інші дві. З подорожньо-
го нотатннка. Видавнича Стйл-
ка „Тризуб": ВіќнілеЃ, 1959, сТ. 
212 

9 Ироф. Свгеи Ошщькнй. Ук-
раінська мада є я ц я к я опедДя. 
Книжка V. Літери К—Ком. Бў. 
енос Айрес. 1959, ст. 567—042. 

9 Іванка Оаннцмса. Незабудь, 
ки. Вірші для дітей. Мистсц'ь-
ке'оформлеиня Оленн В Вопто. 
вич Филадслфія — Ню Иорк. 
1959, ст. 44. 

9 Олекса Воропоя. Звичаї ка-
шого народу. Етнографічннй 
нарис. Частина І. Зима. Весна. 
Українське Видавництво. Мюн-
хен, 1958. ст. 456. 

9 Українська Господарська 
Академія в ЧСР 1922-^1935. 
Видано Абсольвентамн Украіи-
ськоі Господарської Академії та 
Українського Г о с п о д а р с ь к о г о 
Інституту. Ню Иорк, 1959, ст. 
248. 

9 М. Аматор. У честь саятого 
Миколи. Три сценічні картили 
для дітвори. Накладом „Укра-
Інського Народного С л о в а " . 
ПитсбурГ. 1960, ст. 22. 

9 Десять років Пластової 
Станиці в Дітройті. Ювілейний 
Альманах. 1959, Дітройт, ст. 190 
+ оголошення. 

Р О З Ш У К И 

- Пошукую 
пані ГЕЛЕЯУ ВОЛЯНСЬКУ., 

з Довромняя, якої остання відо-
иа адреса була: Helen Wolanska 
52І W.' 142HU St.. New York City. 
USA. Зголойіеігкл прошу слати 

на адресу: 
John KOBZDAY 

7о Wvervlew Odns 
Toronto 9, Ont.. Caiiada 

У Камеруні партизани вирізали 74 особи, 
в тому числі 36 дітей 

йо с д-р Фелікс Ролянд Мум-
мі, що його партію, Унію ка-
мерунського народу, постав-
лено поза законом. Сам він 

Д ж а н ґ , Камерун. — У не-
давній французькій колонії 
Камеруні в Африці , який 1 
січня ц. р. став самостійною 
державою, шаліс партнзансь-
ка війна опозиційних до уря-
д у пів-дикнх терористів. Вно-
чі з минулого вівтірка на сс-
реду група терористів вдерла-
ся до містечка Д ж а н ѓ , що мас 
15,000 мешканців, вривалась 
в домн й вбивала, кого попа-
ло. Поки заалярмовано неве-
лнчкий місцевий військовий 
гарнізон, терористи встигли 
вбити 74 особи та понад сот-
ніо поранити, при чому згину-
ло 36 дітей. Лідером опозиції 
проти прем'єра Ахмаду Ахіді-

^ і к до Гвінеї, але — за ко-
мснтарямн пресн — він стра-
тив контролю над власними 
прихильниками, що, прикрн-
ваючись його іменем, займа-
ються просто терором для те-
рору і розбою. Уряд не мас 
належної військово-поліційної 
сили боротися проти терорис-
тів, тим паче, що тамошні о-
селі та окремі домц широко 
розкинені, а л ю д и застраше-
ні терористами. Уряд почав 
роздавати цивільному насе-
ленню ножі та пістолі для са-
мооборонн проти терористів. 

В 

В. книгарні „СВОБОДИ" можна 
набути : 

СТЕЩОК: 
ІСТОРИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНА 
ГРАМАТИКА ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ 
Том М І , Мюнхен, 1950-1955 
Ціна — 

Едвард ЖАРСЬКИП: 
П Р И Р О Д А У К Р А Ї Н И — 
Підручник для шкіл }'країнознавства. 
Ціна — 

О 
Належність просимо слати пеками або поштовими 

переказами. 

"Svoboda" 
P. О. Box 346 Jersey СНу З, N. J. 

$10.00 

5 2.50 

^ 
ВИШИЛА З ДРУКУ БАГАТО ІЛЮСТРОВАНА КНИГА 

Олекси Повстеика 

КАТЕђРА СВ. СОФІЇ У КИЄВІ 
В и д а й в я УВАЛ 

В 336 ілюстраціях показано иистецьку велич ките' 
дрн св. Софії, u архітектуру, мозаїку, фрески 

і всю оздобу. 
В тексті вміщено історію Катедрн від початку 

до наших часів. 
Книга великого альбомного формату, 472 ст. 

на найкращому крейдяному папері — тексти ан-
глійською й українською мовами. 

Ціна $12.50. 
Замовляти: 

"SVOBODA", 81-83 Grand Street, Jersey City 3, N. J. 

Читайте українські к н и ж к а 

й г а з е т и , бо часте читання 

веде до п р о с в і т и , а просвіта 

— цо с и л а ! 

Пошукую братів: 
ОЕНЬКО РОКИТА ІЛЬКОВИЧ. 
нар. 26 липня 1917 p.. в с. Моро-
зівка, СбфЙвський р-н. Дніпро-
петровська рбл., жив в с. Сакса-
гань. "П'ятихацький р-н. пішов 
до армії 4-го лютого 1939 або 
40 p.. служив в Севастополі або 
Никополі і від цього часу не бу-

ло жадної відомості; 
ТИМОШКО РОКИТА 

ІЛЬКОВИЧ. 
нар. 22 січня 1913 p.. також в с. 
Морозівка. 3-го травня пішов на 
4-місячну службу в місті Крп-
якй Ріг і від вибуху війни немаѓ. 
про нього жадно! відомості. Хто 
знав бн про них, прошу писати 

на адресу: 
VaJenlyna B0JCZUK 
319 Herberth Street 
Perth Amboy. N. J-

9 К Н И Ж К И # 

t 
Посмертні Згадки 

Анна ЛЮБШСЬКА, — ч^ешси-
ни Б в а сн. І. Хрестителя, Від-
292 УНСоюзу, членкиня Сою-
зу Українок Амернкн, Від. 28, 
члеакнни УЗХ, И д д . 14 в Діт-
ройті, Мхш^ відійшда nU нас 
на вічний спочинок дня 11-го 
лютого I960 р. П мозоАьва 
праця лншнться в пам'иті на-
шоі Громади на довгі, довгі 
роки. Покійна походила аі с 
Коаівха, пов. Вережанн, Зах. 
Україна. Полишила у глнбо-
кому смутку двох сміли: Пав-
ла 1 Михайла, одну сестру 
Настю І дпох Buynln. Похорон 
иідбувси 15-го лютого I960 р -
з пах. заведений до церкви сн. 
І. Хрестителя, а опісля на 
цвинтар Holy Cross. — Вічна 
їй Пам'ять. 

П. Федик, сенр. 

Поснф Ф5Т1ЧАК, — довголітній 
член Т-на їм. Т. Шевченка, 
Відд. 52 УНСоюзу в Голійок, 
Масе, помер 10-го лютого 
I960 ѓк, на 68-му році життя. 
Покійний походив зі с. Корч-
мнн, пов. Рана Руська. Зах. 
Україна. Полишив у смутку 
дружину Катерину, 2 снніп: 
Василя 1 Иосифа мол., доньку 
Стефаігію, 2 невісткя. 10 тгу-
ків та дальшу Родину. Похо-
рон відбувся 13-го лютого 
1960 p., з кат. церкви, при у-
час-тн Родини, Членів Відділу 
та Знайомих. — В. И. її.'. 

Д. Хрупалиќ, секр. 

Іван ЦВПС, старший член 118 
Відд. УНСоюзу їм. Б Хмель-
нкцького в Штсбургу Норт 
Сайд, Па., помер 6-го лютого 
I960 p., на 76-му році жатѓи. 
Покійний народився 1884 р^ в 
с. Манастирець, пов. Самбір, 
Зах. Україна. До ЗДА прибув 
40 років тому, був ДОВГОЛГЇ-
нім членом 118 Відд. ТВУИТІ-
шааси снмпатісю 1 пошаною 
усіх, що його знали. В молод-
ших роках належав до тих, 
що брали активну участь а 
суспільно-громадському жит-
ті, був також вибираний до 
Управи 118 Відділу. Покійний 
полишив в жалобі 2 замужіа` 
доньки: Лину 1 Марію, 3 си-
нів: Михайла, Івана, Петра та 
внукіп. Похорон відб)-вся 9-го 
лютого I960 p., з пох. заве ден-
на до греко-кат. церкви ев. 
Юрія на Норт Сайді. Пе від-
служееші Богослуження через 
иісц. пароха Всч. о. С. Весо-
ловського, при участи Рідних, 
Приятелів та Членів Т-ва, 
відпроваджено Поційного на 
пвинтар High Wood в Пітсбур-
гу, их місце вічного спочинку. 
— В. И, П.! 

С Білшіськнй. секр. 

ІИАШИМ НАПМЕНЬШИМ!;! 

УКРАЇНСЬКА 
АБЕТКА 

; розкішне кольорове ви лаяні 
в малюнками до кожної 

букви. 
Малюнки II. П. Холодного 

ЦША 00 ЦЕНТІВ. 
Замовляти: 

- S V O B O D A " 
83 Огягкі S t Jersey СНу З, N.J. ! 

"MiSCfiLLANKOUS 

Як'усмирити 
невральгічні терпіння 

Хворі на НЕВРАЛГПО, по-
винні знати, що їхні болі мо-
жуть бути ус)'нені. Запалення 
нервів, що доводять Вас до не-
зносимнх мук, докучливнх біХЛІВ 
рух, рамен, плі `єн, ніг й Інших 
частин тіла, стричннюс терпінѓ 
ня, що від докучливої иеднспо-
зиціі доводить прямо до агонії. 
Хворі часто пригноблені тим не-
щастям в розпуці, без надії на 
яку-небудь допомогу- Тепер с 
корисна формула, яка алегшус 
болі 1 робить Вас більш жнттс-
радіснкм, тоді, коли природа бо-
реться за знормалізування умо-
вин. Не терпіть більше, ані хви-
лннн, без випробування цього. 
Шліть цеђ ви'різок з повним 
ім'ям і. адресою до KINGSLY 
СОм на подану адресу і одержн-
то відворотною поштою 100 таб-
леток Ап(го, за які заплатите 
поштареві тільки % 3.65, при до-
ставі. (Тут включені всі пошто-
ві І C-0-D. оплати). Пишіть до: 

K1NOSLY СО^ Пері. 8 
РсеквкШ. N. Y. 

LytwynALytwyo 
UKRAINIAN 

PUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА 
Oar Services Are Available 

Anywhere In New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUE 

NEWARK, N. J. 
IRVINOTON, N. J. 

ESscx 5-5555 

Петро ЯРЕМА 
УЌЃ, ПОГРЕБИИК 
Займається похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, NEW 
YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована температура. 
Модерна' наплиця до ужитку 

"„ у д а р о м . 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Teh; ORcnard 4-2568 

m 

Докія ГУМЕННА 

Ж А Д О Б А 

Два члени жертовної дру-
жиин підійшли, щоб сквиутя 
Тарзана зі скелі 

Він виглядав на зневіреного, 

що погодився на поразку . . . 

А ж нагло він підніс вгору 

свою н о г у . . . І так сильно 

копнув, що розтрощив груди 'І 

першого' тубільця! З 


